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ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 

Актуапльність теми. Порожнина рота є однією із найбільш заселених 

мікроорганізмами ділянок, на яку припадає 15-16% мікробів від загального числа 

у людському організмі (Darveau R. P. і співавт., 2010). За умов порушення 

симбіозу мікрофлори розвивається дисбіоз, до прояву якого належить розвиток 

стоматологічних захворювань. За наявності інородного тіла у порожнині рота, 

яким є знімний протез, із властивими йому негативними факторами, створюються 

умови для порушення нормобіоценозу (Лабунець В.А. 2000, 2015; Заболотний 

Т. Д. і співавт., 2011, 2013; Ожоган З. Р. 2011; Цепов Л. М., 2009; Павленко О. В.  

і співавт. 2010, 2013). Крім того, для стоматологічної практики характерні травми 

слизової оболонки порожнини рота, спричинені хірургічними втручаннями, у 

тому числі кюретажем пародонтальних кишень, клаптевими операціями у 

пародонтології, можливий травматичний вплив на ясна під час препарування 

твердих тканин зуба. При множинному видаленні зубів, особливо у фронтальній 

ділянці щелеп, виникає необхідність тимчасового протезування як для 

забезпечення функції та естетики, так і якості загоєння післяопераційної рани та 

скорочення термінів від операції до постійного протезування (Saravanan M. 2015; 

Mirizadeh A . 2018). 

Застосування лікарських засобів за традиційними схемами часто не дозволяє 

цілеспрямовано доставити ліки до раневих поверхонь, пролонгувати дію лікарського 

середника та досягнути бажаного терапевтичного ефекту (Рыжова И.П., 2008; 

Иорданишвили А. К. і співавт., 2015, 2016). Дотримання таких вимог ускладнюється 

у зв’язку з постійною зволоженістю слизової порожнини рота, регулярністю 

вживання їжі, складним рельєфом елементів ротової порожнини, наявністю 

протезних конструкцій. Через необхідність запобігання ускладненням після 

стоматологічних втручань, що пов’язані з порушенням цілісності слизової оболонки 

порожнини рота, виникає потреба в опрацюванні досконалішої технології 

підтримання відповідної концентрації діючих лікарських речовин під час 

тимчасового протезування (Saravanan M. і співавт., 2015; Iqbal Z. і співавт., 2016). 

Локальне постачання фармацевтичних інгредієнтів набуває усе більшої 

популярності за рахунок тривалої медикаментозної дії та більшої концентрації 

препарату в передбачуваному місці, використання низьких доз препарату 

загального впливу з відповідним зниженням побічних ефектів у порівнянні з 

системним уведенням. Фармацевтична активність забезпечується значною 

капілярною сіткою у ділянці СОПР, оминаючи таким чином печінку та шлунково-

кишковий тракт, що у свою чергу веде до високої біодоступності. Місцеве 

постачання лікарських засобів дає можливість використовувати фармацевтичні 

інгредієнти, непридатні для системного введення (Суберляк О. В. і співавт., 2007, 

2015; Dorocka-Bobkowska B. і співавт., 2017). 

Актуальність обраної теми дослідження визначається вирішенням важливого 

завдання ортопедичної стоматології: забезпечення повноцінного та якісного 

загоєння післяекстракційних ран та скорочення термінів до постійного протезування 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirizadeh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28552288
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шляхом використання модифікованих тимчасових знімних протезів з лікувальними 

властивостями. Поява нових матеріалів для оптимізації загоювання м’якотканинних 

дефектів та науково-технічний прогрес у галузі фармації спонукають до перегляду 

сформованих стереотипів щодо традиційних методик тимчасового протезування та 

розпрацювання нових методик його проведення. 

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

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри хірургічної та 

ортопедичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького “Розробка диференційованої діагностично-лікувальної 

тактики та способів попередження ускладнень на основі комплексної оцінки дефектів і 

деформацій зубо-щелепної системи” (Державна реєстрація – № 0110u0021551) та 

“Клінічно-експериментальне обґрунтування застосування хірургічних та ортопедичних 

стоматологічних технологій при діагностиці, лікуванні та профілактиці 

стоматологічних захворювань пацієнтів, обумовлених дефектами та деформаціями 

зубо-щелепної системи” (Державна реєстрація – № 0115U000047). Автор є 

безпосереднім виконавцем фрагментів означеної науково-дослідної роботи кафедри. 

Мета і завдання дослідження. Мета - підвищення ефективності тимчасового 

протезування дефектів зубних рядів знімними конструкціями зубних протезів 

шляхом розпрацювання та клінічно-лабораторного обґрунтування можливостей 

застосування адгезивно - активного гідрогелевого полімеру адресно-пролонгованої 

лікарської дії при передпротезній підготовці хворих до ортопедичного лікування. 

Для досягнення визначеної мети поставлені до вирішення такі завдання: 

1. Вивчити ефективність застосування адгезивно - активного гідрогелевого 

матеріалу для покращення стану слизової оболонки протезного ложа шляхом 

удосконалення клінічно-лабораторних етапів виготовлення та експлуатації 

тимчасових знімних конструкцій; 

2. Опрацювати методику лабораторної технології з’єднання гідрогелю 

адгезивно – активного полімеру (ГААП) із акриловим базисом знімного 

тимчасового протеза та вивчити адгезійну міцність з’єднання між ними; 

3. Вивчити фармакокінетику десорбції хлоргексидин біглюконату (ХБ) із 

гідрогелю в експерименті та у клінічній стоматологічній практиці; 

4. Дослідити та провести порівняльний аналіз стану слизової оболонки 

протезного ложа із використанням ГААП насиченого ХБ для клінічного 

застосування при передпротезній підготовці хворих до ортопедичного лікування; 

5. Встановити ефективність клінічного використання гідрогелю із 

фармакотерапевтичним середником у складі знімного тимчасового протезу на 

основі аналізу результатів клінічного дослідження та визначення електрофоретичної 

активності клітин букального епітелію. 

Об’єкт дослідження – композиція із гідрогелю на основі полівінілпіролідону 

та 2-гідроксиетилметакрилату з додатками гідрофобних мономерів у поєднанні з 

хлоргексидин біглюконатом та її експлуатаційні можливості у складі знімного 

тимчасового протезу. 
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Предмет дослідження – лікувальні та профілактичні властивості гідрогелю 

адгезивно-активного полімеру із антисептичним середником. 

Методи дослідження - Хімічно-технологічні – для розпрацювання 

лабораторного моделювання самостійного ГААП та поєднання ГААП з базисом 

знімного протеза; фармакокінетичні – для визначення десорбції антисептичного 

засобу (хлоргексидин біглюконату) у порожнині рота; клінічні – для аналізу якості 

тимчасового протезування із ГААП у динаміці; цитобіофізичні – для встановлення 

ефективності клінічного використання ГААП на основі аналізу результатів 

дослідження електрофоретичної активності клітин букального епітелію; статистичні 

– для оцінки вірогідності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. За результатами експерименту 

розпрацьовано лабораторні етапи індивідуального виготовлення ГААП форми та 

опрацьовано методику лабораторного з’єднання ГААП із акриловим базисом 

знімних протезів. 

Уперше вивчено динаміку десорбції ХБ з ГААП у лабораторних та клінічних 

умовах. Порівняльним аналізом клінічного стану слизової оболонки протезного 

ложа та динаміки клінічних показників електрофоретичної активності клітин 

букального епітелію науково доведена ефективність передпротезного лікування 

уражень слизової оболонки протезного ложа із використанням ГААП насиченого 

ХБ у складі тимчасового знімного протезу. 

Науково обґрунтовано, клінічно підтверджено та впроваджено у лікувальний 

процес розпрацьовану композицію. На основі проведених досліджень розроблений 

протокол лабораторного моделювання ГААП та клінічної експлуатації ГААП, 

насиченого ХБ, у складі тимчасового знімного протезу. 

Практичне значення отриманих результатів. Здійснені дослідження 

дозволяють лікарям-стоматологам-ортопедам підвищити якість передпротезної 

підготовки хворих до ортопедичного лікування шляхом залучення у тимчасовий 

знімний пластинковий протез ГААП із антисептичним середником. 

На основі проведених досліджень розроблена схема та алгоритм технічного 

моделювання та клінічної експлуатації гідрогелю на основі адгезивно  активного 

полімеру у складі тимчасових знімних протезів, і як самостійних 

стоматологічних форм. 

Розпрацьований, запропонований та впроваджений на галузевому рівні у 

клінічну практику новий «Спосіб виготовлення лікувально-профілактичної 

індивідуальної стоматологічної конструкції» (Патент на корисну модель № 96213 

від. 26.01. 2015) за яким виданий інформаційний лист МОЗ України №230 – 2016; 

«Двошаровий знімний пластинковий протез для профілактики та лікування 

інфекційно-запальних процесів слизової оболонки протезного ложа» (Патент на 

корисну модель № 111546 від 10.11.2016) та «Спосіб профілактики та лікування 

інфекційно-запальних процесів слизової оболонки порожнини рота при знімному 

протезуванні» (Патент на корисну модель № 112404 від 12.12.2016), що дозволило 

поліпшити якість та скоротити терміни лікування. 
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Результати досліджень впроваджено на галузевому рівні шляхом видання 

інформаційного листа МОЗ України «Спосіб виготовлення лікувально-

профілактичної індивідуальної стоматологічної конструкції»  № 230 – 2016, а також 

у навчальний процес кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО, 

кафедри хірургічної стоматології та кафедри ортопедичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, у практичну 

діяльність Стоматологічного медичного центру Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького та стоматологічного відділення 

Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи, 

ТОВ «Львівський медичний інститут», у практику ортопедичних відділень міських 

стоматологічних поліклінік м. Львова та області, що підтверджено відповідними 

«Актами впровадження». 

 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною працею, 

у якій автор проаналізувала сучасну літературу з основних питань щодо 

застосування систем локального постачання ліків, провела патентний пошук, 

разом із керівником визначила мету й завдання дослідження, провела набір 

клінічного матеріалу і комплексні клінічно-лабораторні та інструментальні 

обстеження. Дослідила ГААП, розроблений на кафедрі хімічної технології 

переробки пластмас Національного університету «Львівська політехніка» як 

покривний шар базисів знімних протезів з визначенням міцності його з’єднання з 

базисом протеза на акриловій основі. Здобувач розпрацювала лабораторні етапи 

виготовлення ГААП як самостійної форми і в поєднанні з базисом знімного 

протезу та обґрунтувала доцільність його використання у клінічній 

стоматологічній практиці. Самостійно проаналізувала отриману інформацію, 

здійснила статистичне опрацювання, синтезувала, обґрунтувала та сформулювала 

висновки, практичні рекомендації, забезпечила впровадження їх у практику. 

Обговорення отриманих результатів здійснено разом із науковим керівником . У 

наукових роботах, які опубліковані у співавторстві, основні ідеї, фактичний 

матеріал та наукові положення належать автору. 

 Хімічно-технологічні дослідження здійснені при безпосередній участі автора 

на кафедрі хімічної технології переробки пластичних мас Національного 

університету “Львівська політехніка” за консультацією кандидата технічних наук 

Семенюк Н. Б.; кандидата хімічних наук Баран Н. М. (зав. каф., д-р хім. наук, 

професор Суберляк О. В.); фармакокінетичні дослідження здійснені при 

безпосередній участі автора на кафедрі токсикологічної та аналітичної хімії ЛНМУ 

імені Данила Галицького за консультацією кандидата хімічних наук 

Крамаренко С. Ю. (зав. каф., канд. фарм наук, доцент Галькевич І. Й.). 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення результатів 

дослідження обговорено на засіданні кафедри хірургічної та ортопедичної 

стоматології ФПДО та вченій раді факультету післядипломної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького; апробовано на 

міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми стоматології” з 
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нагоди 90-річчя з дня народження доктора медичних наук, професора Вареса Е. Я. 

(Львів, 2015); на міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні 

технології в сучасній стоматології” (Івано-Франківськ, 2015); на міжнародній 

науково-практичній конференції “Львівська школа ортопедичної стоматології: 

традиції, здобутки та перспективи” з нагоди 55-річчя кафедри ортопедичної 

стоматології та на честь 75-річчя професора Макєєва В. Ф (Львів, 2016); на 

міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні технології в сучасній 

стоматології” (Івано-Франківськ, 2017); на науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія” (Київ, 

2018); на міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні технології в 

сучасній стоматології” (Івано-Франківськ, 2018); на міжнародній науково-практичній 

конференції “Сучасні підходи до профілактики, діагностики, лікування захворювань 

тканин пародонту і слизової оболонки порожнини рота” (Тернопіль, 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 друкованих праць, з яких: 

7 журнальних статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 7 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 стаття в іноземному 

виданні, 3 публікації у збірниках наукових праць та матеріалах з’їздів, науково-

практичних конференцій. На основі проведених досліджень отримано 3 патенти 

України на корисну модель, видано 1 інформаційний лист МОЗ України. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 182 сторінки 

комп’ютерного тексту, із яких 160 становить основний зміст. Складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, списку 

використаних джерел із 209 найменувань (із них 136 кирилицею, 73 латиницею), 

додатків. Робота ілюстрована 70 рисунками, 16 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 105 хворих віком від 55 до 90 

років, які потребували видалення зубів при передпротезній підготовці з подальшою 

ортопедичною реабілітацією тимчасовими знімними протезами. У дослідженні 

проведено порівняльну оцінку лікування при традиційній методиці виготовлення 

тимчасових знімних протезів з акрилової пластмаси у хворих контрольної групи 

(45 осіб) та з гідрогелю адгезивно - активного полімеру (ГААП), насиченого 

хлоргексидин біглюконатом (ХБ), у складі модифікованого тимчасового знімного 

протеза у дослідній групі (60 осіб). Усім хворим здійснювалося видалення зубів із 

наступним заміщенням дефекту тимчасовим знімним протезом. 

Ефективність застосування протезних конструкцій оцінювалася клінічними, 

інструментальними та спеціальними методами дослідження, опираючись на сучасні 

принципи діагностики та лікування. Термін експлуатації тимчасового знімного 

пластинкового протезу (ЗПП) в середньому складав 21 ± 1,3 доби. Усього 

виготовлено 148 знімних пластинкових протезів. Для пацієнтів усіх груп базиси 

ЗПП були виготовлені з одного виду пластмаси – “Фторакс”. 
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У дослідженні застосовувався нерезорбувальний гідрогель з адгезивно 

активного полімеру на основі полівінілпіролідону та 2-гідроксиетилметакрилату, 

розроблений на кафедрі хімічної технології переробки пластмас Національного 

університету “Львівська політехніка”. Використання стоматологічної конструкції із 

застосуванням ГААП є доцільним завдяки добрій біотолерантності, високій 

сорбційній здатності до водорозчинних та спирторозчинних субстанцій, стійкості до 

впливу високих температур (110–120 Сº) та характерному високоеластичному стану. 

Завдяки своїм властивостям, зокрема здатності поглинати значну кількість води або 

іншого розчинника, водночас зберігаючи характеристики, притаманні твердим тілам 

(визначена форма, пружність, міцність під час розтягу та стиску), має широкий 

спектр галузей використання. Досліджувальний ГААП застосовується в 

офтальмологічній практиці при травмах та опіках рогівки ока. Як ізолююча 

прокладка з лікувальним засобом, ГААП аплікується між повікою та очницею, 

попереджуючи посттравматичні ускладнення.  

Формування гідрогелю на основі адгезивно - активного полімеру 

здійснюється у два етапи. Перший етап – твердий стан, коли форму можна 

обробляти механічно, надаючи остаточну конфігурацію. Другий етап – гідратація 

(насичення водою) високоеластичний стан, при якій композиція набуває високу 

сорбційну здатність до водорозчинних та спирторозчинних субстанцій. Як 

медикаментозний наповнювач у дослідженні використано хлоргексидин (N,N-bis 

(4-chlorfenyl) – 3,12 – diimin – 2,4,11,13 – tetraazatetradekandiimidamid) – похідне 

бігуаніду, який чинить протимікробний вплив, адсорбується на поверхні 

клітинної мембрани чутливих до нього мікроорганізмів із сильною адсорбцією до 

певних фосфатовмісних компонентів. У свою чергу, це порушує цілісність 

мембрани та підвищує її проникність. 

Одним із напрямків досліджень було вивчення можливості використання 

ГААП підкладки як покривного шару базисів знімних протезів із визначенням 

міцності його з’єднання з базисом протеза на акриловій основі. Зразки 

досліджувалися на адгезійну міцність з’єднання, на зсув та на відрив. Дослідження 

виконувались на розривній машині “Kimura Machinery” типу 050/RT-601U при 

швидкості переміщення рухомої траверси 25 мм/хв. 

Для створення оптимального алгоритму практичного застосування ГААП 

насиченого ХБ у клінічній практиці, вивчалася фармакокінетика сорбції та десорбції 

хлоргексидину із ГААП у лабораторії та клініці. Для розробки методики кількісного 

визначення було знято УФ-спектр розчину хлоргексидин біглюконату з 

концентрацією 20 мкг/мл. Оптична густина одержаних розчинів вимірювалася на 

спектрофотометрі СФ-56 при довжині хвилі 230 нм і розраховувався питомий 

коефіцієнт поглинання. 

Об’єктом лабораторного дослідження були розчини хлоргексидин 

біглюконату та пластинки із ГААП (1 см × 1 см × 2 мм). Для вивчення сорбції у три 

пробірки було налито по 1 мл 0,05% розчину хлоргексидину біглюконату. Для 

вивчення десорбції у пробірку було налито 5 мл 0,05% розчину хлоргексидину 
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біглюконату і поміщено в цей розчин ГААП для сорбції препарату. При цьому в 3-х 

випадках сорбція відбувалася впродовж 30 хв., ще у 3-х випадках – впродовж 60 хв., 

а в ще 3-х зразках – впродовж 90 хв. Після того, у чисту пробірку було налито 5 мл 

води, поміщено відповідний зразок полімеру, насиченого хлоргексидином, і 

виконано вимірювання оптичної густини водного розчину через певні проміжки 

часу від 40 до 360 хв. 

На основі отриманих лабораторних результатів здійснено клінічне 

дослідження фармакокінетики десорбції ХБ із ГААП у складі тимчасового знімного 

протеза в порожнині рота. У групу дослідження включено 40 хворих, які 

потребували видалення зубів при передпротезній підготовці, що передбачало 

тимчасове знімне протезування. У проекції ділянок видалених зубів на заздалегідь 

виготовленому тимчасовому протезі здійснювалося індивідуальне моделювання та 

приєднувався до внутрішньої поверхні протеза ГААП, який додатково насичувався 

ХБ. Слина збиралися у пробірку методом змиву дистильованою водою (20 мл) після 

встановлення тимчасового протеза з ГААП у порожнину рота, насиченого ХБ, з 

інтервалом: перша година — кожні 15 хв, друга година — через 30 хв, кожна 

наступна година — упродовж чотирьох годин, потім через дві та через чотири 

години. Загальна тривалість становила до 10 годин спостереження. У дослідженні 

використовувався хлоргексидин біглюконат виробництва Sigma-Aldrich (США), 

натрію гідроксид, хлоридна кислота та хлороформ, універсальний індикаторний 

папір (Merck, Німеччина). Для виділення і очищення хлоргексидину від супутніх 

речовин, наявних у слині, застосувався поширений метод рідинно-рідинної 

екстракції. Кількісне визначення хлоргексидину у слині здійснювався із 

використанням градуювального графіку. 

Для клінічного вивчення протизапальної дії в динаміці при місцевому 

обстеженні акцентувалася увага на таких ознаках: припухлість м’яких тканин, біль 

при пальпації, виявлення зон подразнення та гіперемія. Ефективність загоєння рани 

після видалення зубів оцінювалася за такими параметрами: очищення рани, 

наявність грануляцій, епітелізація, звикання до тимчасового протезу. Оцінка 

клінічних ознак здійснювалася за бальною системою: А – наявність симптому; В – 

слабо виражений симптом; С – відсутність симптому. Клінічне та цитобіофізичне 

спостереження починалося на другий день після операції та здійснювалося 

упродовж 21 доби. Дані обстеження фіксувалися в анкеті. 

Для оцінки функціонального стану порожнини рота використано метод оцінки 

електрофоретичної активності клітин букального епітелію за методикою 

В. Г. Шахбазова. Суть методу полягає в оцінці функціонального стану організму за 

біоелектричними властивостями ядер клітин, для визначення яких використано 

метод внутріклітинного електрофорезу. Біоелектричні властивості клітинних ядер 

визначалися методом мікроскопії. Клітини букального епітелію отримано шляхом 

зіскобу з внутрішньої поверхні щоки. Препарат поміщали у прилад для 

внутрішньоклітинного мікроелектрофорезу «Біотест». Отримані мазки 

досліджувалися у мікроскопі МБИ-1 при збільшенні × 400. Регулювання режиму 
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мікроелектрофорезу проводилося у відповідності до струму (режим 0,1±0,01 мА 

отримуваному при напрузі 20-30 В). Змінюючи полярність електродів 

досліджувалися електрофоретичні властивості ядер упродовж 5 хвилин. 

Враховувалися непошкоджені клітини з ядрами округлої форми. У кожному полі 

зору відзначалися ядра, які зміщуються під впливом електричного струму до аноду, 

та нерухомі ядра. У кожному препараті розглядалося не менше 100 клітин і 

визначався відсоток електронегативних ядер, що зміщувався. 

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами досліджень 

виявлено, що адгезійна міцність з’єднання гідрогелевої композиції є більша і вища, 

ніж міцність з’єднань, використаних для порівняння підкладок із “Villacryl Soft” і 

“Latacryl-L”. А саме: на зсув: Villacryl Soft – середнє значення (аср) - 2,02 мкг/мл; 

середня абсолютна похибка, (Δ аср) становила 0,57 мкг/мл, відносна похибка (ε) 

становила 2,8%; Latacryl-L – аср 1,25 ; мкг/мл, Δ аср = 0,32 мкг/мл, ε = 2,5%; ГААП – 

аср 1,95 мкг/мл, Δ аср = 0,04 мкг/мл, ε = 2,05%. На відрив: Villacryl Soft – аср 0,32 

мкг/мл, Δ аср = 0,013 мкг/мл, ε = 4 %; Latacryl-L – аср 0,315 мкг/мл, Δ аср = 0,025 

мкг/мл, ε = 7,9 %; ГААП – аср 0,597 мкг/мл, Δ аср =  0,028 мкг/мл, ε = 4,6 %. 

Для впровадження ГААП у стоматологічну практику виникла потреба 

опрацювати етапи лабораторного моделювання та удосконалити способи 

виготовлення індивідуальних стоматологічних конструкцій із новітнього матеріалу, 

що дозволило створити відповідну для кожної клінічної ситуації та максимально 

зручну для пацієнта форму стоматологічної конструкції з функцією захисної 

пов’язки із пролонгованою медикаментозною дією на СОПР. 

Особливість лабораторного виготовлення індивідуальної стоматологічної 

гідрогелевої композиції полягає у застосуванні силікону замість гіпсу. 

Запропонований спосіб здійснюється таким чином. За допомогою альгінатної 

маси отримується відбиток зі щелепи та відливається модель із С-силіконової 

маси, на якій із базисного зуботехнічного воску моделюється індивідуальна 

форма майбутньої стоматологічної конструкції. Формується контрштамп із С-

силіконової маси з утворенням силіконового замка, в якому здійснюється заміна 

воску на ГААП та отримується готова ГААП форма у твердому стані. Після 

шліфування ГААП на моделі, здійснювали етап переведення твердої фази у 

гідрогелеву (насичення водою). Готову форму передавали у клініку, де лікар 

насичував ГААП лікувальним засобом. 

Запропонована технологія індивідуального моделювання ГААП, використання 

силіконової маси замість гіпсу створює умови для відмоделювання міжзубних 

проміжків, вестибулярної, оральної частини конструкції та легкого відокремлення 

ГААП форми від силіконової моделі. Полімерна композиція із ГААП на основі 

полівінілпіролідону є високогідрофільна і не проявляє адгезії до поверхні силікону, 

на відміну від гіпсу. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє досягнути 

індивідуальної точності та максимальної якості лікувально-профілактичної 

стоматологічної форми на основі ГААП. 

Індивідуальні стоматологічні конструкції на основі ГААП як лікувальні та 
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захисні можна використовувати при гемісекції, коронаро-радикулярній сепарації, 

при подовженні коронкової частини зуба, після пародонтологічних втручань та 

інших маніпуляцій, які проводяться із порушенням цілісності м’яких тканин 

порожнини рота та потребують місцевої медикаментозної дії. 

Для використання ГААП у клініці ортопедичної стоматології було розпрацьовано 

методику аплікації готових пластинок ГААП, насичених ХБ, під базис тимчасового 

знімного протезу. Запропонована технологія має переваги у вигляді наявності готової 

плівки на основі ГААП, яку за потреби можна швидко аплікувати у базис знімного  

протезу. Крім цього, ГААП плівка насичується лікувальним засобом окремо від 

протезу. Натомість виявлені і негативні сторони даної технології, зокрема, неможливо 

у повній мірі відтворити індивідуальну конфігурацію ніші готовою ГААП пластиною, 

що якраз важливо в умовах складного рельєфу СОПР. Також старший вік пацієнтів, які 

переважно потребують знімного протезування, часто не дозволяє їм належним чином 

виконувати усі рекомендації лікаря за доглядом ГААП форми у базисі акрилового 

тимчасового знімного протезу. Наведені зауваження спрямували нас на пошук нових 

можливостей використання ГААП у клініці ортопедичної стоматології при знімному 

протезуванні. 

Для розширення можливостей використання ГААП у клініці ортопедичної 

стоматології розпрацьовані лабораторні етапи приєднання ГААП до базису знімного 

протезу, який виготовлений окремим технічним етапом після отримання готового 

пластинкового протезу. Процес виготовлення цієї конструкції має такі етапи. Спочатку 

формується силіконовий замок із С-силіконової маси. Після отримання замка, знімний 

пластинковий протез вивільняється із силікону. Твердосплавною фрезою знімається 

внутрішня поверхня базису протеза з утворенням ніші для приєднання ГААП. 

Підготований протез закладається у силіконовий штамп, ніша наповнюється ГААП і 

щільно закривається силіконовим контрштампом з подальшою полімеризацією для 

отримання ГААП у твердому стані, який після шліфування та полірування піддається 

гідратації та насиченню лікувальним засобом. 

Удосконалена технологія використання ГААП у поєднанні з акриловим 

базисом знімного протезу має низку суттєвих переваг, у порівнянні з аплікацією 

готових пластин із ГААП під базис знімного протезу. Розглянута технологія надає 

більші можливості для використання ГААП у знімному протезуванні, які полягають 

не тільки в експозиції лікарського засобу у товщі знімного протезу, але також і в 

індивідуальному моделюванні та локальному приєднанні ГААП у потрібному місці 

в протезі з міцним його з’єднанням із базисом знімного протезу. 

Для створення оптимального алгоритму практичного застосування ГААП, 

насиченого хлоргексидином біглюконатом, у клінічній практиці вивчена 

фармакокінетика сорбції та десорбції хлоргексидину із ГААП у лабораторії та у 

клініці методом спектрофотометрії. За результатами здійсненого лабораторного 

дослідження виявлено, що у всіх зразках десорбція відбувалася у дві стадії. Перша 

стадія – швидке вивільнення препарату, залежно від часу насичення (сорбції) 

ГААП хлоргесидин біглюконатом, та друга стадія – повільне виділення ХБ в 



10 
 

 

умовах рівноваги процесів сорбції–десорбції. У випадку сорбції препарату 

впродовж 30 хв швидка стадія виділення триває до 110-130 хв до концентрації в 

розчині 180-220 мкг/мл, після чого наступає сповільнення виділення в умовах 

рівноваги. Десорбція зразка, витриманого у розчині хлоргексидину біглюконату 

впродовж 60 хв, перша стадія десорбції відбувається повільніше впродовж 280 хв 

до концентрації розчину 170-240 мкг/мл. Для зразків, витриманих у розчині 

хлоргексидину біглюконату впродовж 90 хв, перша стадія десорбції 

спостерігається впродовж 230 хв із концентрацію розчину 560 мкг/мл, що свідчить 

про можливість тривалого сповільненого виділення лікарського препарату. 

На основі проведених лабораторних досліджень визначено, що найбільші 

об’єми препарату десорбують зразки, одержані під час сорбції упродовж 90 хв, що 

стало оптимальним вибором для клінічного застосування. Але в усіх 

спостереженнях виділення лікарського препарату відбувалось упродовж тривалого 

терміну, після чого препарат не виділявся повністю і препаративно діяв з поверхні 

тривалий час у стані встановленої рівноваги. 

За результатами клінічного спостереження фармакокінетики десорбції ХБ із 

ГААП у складі тимчасового знімного протезу в порожнині рота активне виділення 

хлоргексидину виявлено в першу годину експозиції: з 25 мкг/мл (Δаср = 2,01 

мкг/мл; ε = 8,05 %) до 18 мкг/мл (Δаср = 2,06 мкг/мл; ε = 11,44%). У наступні години 

дослідження встановлено невелику десорбцію та стабілізацію процесу виділення 

хлоргексидину із ГААП у порожнину рота в межах 15–14 мкг/мл. 

Згідно проведених досліджень фармакокінетики ХБ із ГААП у лабораторних та 

клінічних умовах, складено оптимальний алгоритм практичного застосування 

ГААП. Після отримання гідратованого ГААП із технічної лабораторії, лікар у 

клініці насичує ГААП хлоргексидин біглюконатом шляхом занурення ГААП у ХБ, 

витримуючи упродовж півтора години, після чого знімний протез припасовується у 

порожнині рота. Крім загальних настанов, пацієнтові рекомендовано щоденно після 

гігієнічного очищення протезу у проточній воді занурювати його спочатку в 3% 

розчин перекису водню упродовж 10-15 хвилин для очищення ГААП із наступним 

зануренням у 0,05% р–н хлоргексидину біглюконату упродовж 1,5 год для 

насичення лікувальним засобом. Після цього ГААП із хлоргексидин біглюконатом у 

складі знімного протезу готовий до експлуатації упродовж доби. 

За отриманими результатами клінічного дослідження після видалення зубів 

виявлено, що перші ознаки запалення починали зменшуватися, починаючи з 3-4 

доби у контрольній групі, у хворих дослідної групи , починаючи з 2 доби. 

Припухлість, яку спостерігали на третю добу у 42 хворих (70,0%) дослідної групи 

була статистично вірогідно нижчою (р < 0,05) у порівнянні із 40 хворими 

контрольної групи (90,0 %) відповідно. Активний процес зменшення припухлості 

у дослідній групі припадав на 4-5 добу проти 6-7 доби у контрольній групі 

відповідно. Аналогічні зміни виявлені при порівнянні динаміки гіперемії та зон 

подразнення. Активний процес зменшення запалення припадав на 5-7 добу в 

пацієнтів контрольної групи проти 3-5 доби у пацієнтів дослідної групи. 
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За результатами дослідження виявлено, що показники очищення рани у хворих 

дослідної групи були статистично вірогідно вищі (р < 0,01) на 3 добу і становили 

45% проти 24% хворих у контрольній групі відповідно. Активний процес очищення 

рани у пацієнтів контрольної групи відбувся на 3–4 добу, у пацієнтів дослідної 

групи – на 2-3 добу. Поява грануляційної тканини була статистично вірогідно 

вищою (р < 0,01) на четвертий день спостереження у 30 пацієнтів дослідної групи 

(50,0%) проти 9 хворих (20,0%) контрольної групи відповідно. На сьомий день 

спостережень наявність грануляцій у дослідній групі була статистично вірогідно 

вищою (р < 0,01) і становила 57 хворих (95,0%) проти 22 хворих (49,0%) 

контрольної групи. Процес активної грануляції рани у контрольній групі 

спостерігався на 7–10 добу, в дослідній групі пацієнтів – на 5-7 добу. 

Динаміка епітелізації рани була вірогідно вищою у хворих дослідної групи, ніж у 

хворих контрольної групи (р < 0,01). За даними проведеного дослідження виявлено, що 

на п’яту добу позитивні результати загоєння у дослідній групі визначені у 45 хворих 

(75,0%) проти 11 хворих (25,0%) контрольної групи спостереження. Поява епітелізації 

спостерігалася на 3-4 добу в дослідній групі проти 4-5 доби у хворих контрольної 

групи. Активний процес епітелізації відзначався у дослідній групі на 5-7 добу проти 7-

10 доби у пацієнтів контрольної групи. 

Отже, при порівнянні клінічних показників запального процесу та динаміки 

раневого загоєння у пацієнтів контрольної та дослідної груп спостерігалася 

позитивна динаміка, однак у пацієнтів дослідної групи виявлено скорочення 

термінів загоєння на 3-4 доби. 

У пацієнтів контрольної групи на другу добу після видалення та користування 

ГААП, насиченого хлоргесидин біглюконатом у складі тимчасового ЗПП, слизова 

оболонка помірно гіперемована, набрякла. При впливі жувального навантаження на 

тимчасовий протез усі пацієнти скаржилися на помірну болючість. На третю добу 

помітним було значне зближення країв рани, зберігалися набряк і гіперемія у 

ділянці екстракційної рани. На п’яту добу пацієнти відзначали незначну болючість у 

ділянці видалених зубів при користуванні тимчасовим протезом. Болючість у 

ділянці екстракційної рани при жувальному навантаженні була незначною, рана 

частково покрита епітелієм з ділянками фібринової плівки. Слизова оболонка в 

ділянці операційного втручання мала блідо-рожеве забарвлення. Епітелізація 

постекстракційних ран у пацієнтів даної групи спостерігалася на 13-14 добу. 

Ускладнення запального характеру (альвеоліт) у контрольній групі розвинулося 

у двох пацієнтів, у яких з метою усунення запальної реакції знімали шви і 

промивали лунки теплим 0,06% водним розчином хлоргексидину. Після цього 

загоєння відбувалося вторинним натягом під тимчасовим протезом. У двох пацієнтів 

цієї групи спостерігалося розходження швів, які повторно не накладали, 

екстракційна рана загоювалась вторинним натягом під тимчасовим протезом без 

ускладнень запального характеру. 

У пацієнтів дослідної групи на другу добу слизова оболонка в ділянці 

видалених зубів гіперемована з помірно вираженим набряком. Шість пацієнтів 
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відзначали незначну болючість при жуванні. На п’яту добу болючості не 

спостерігали. Слизова оболонка злегка гіперемована в ділянці накладених швів, 

добре зволожена без фібринового нальоту. Епітелізація поверхні рани наступила 

на 10-11 добу. 

Таким чином, аналіз даних клінічного обстеження дозволяє зробити висновок, 

що терміни епітелізації поверхні рани, ступінь больової реакції, кількість 

післяопераційних ускладнень були мінімальні в пацієнтів дослідної групи. Це 

свідчить, що тимчасові протези з гідрогелем на основі адгезивно активного полімеру 

насиченого ХБ створюють кращу герметизацію рани, сприяють зменшенню 

ускладнень запального характеру за рахунок антисептичної дії ХБ та більш 

раціонально передають жувальний тиск на підлеглі тканини. 

Цитобіофізичний метод дослідження електрофоретичної активності клітин 

букального епітелію (БЕ) за методикою В. Г. Шахбазова засвідчив, що використання 

модифікованого тимчасового знімного протезу з гідрогелем на основі адгезивно 

активного полімеру з хлоргексидин біглюконатом при передпротезній підготовці 

хворих до ортопедичного лікування ефективно підтримує та покращує 

функціональні реакції в організмі в цілому та у порожнині рота зокрема. 

У пацієнтів дослідної групи, у яких застосований модифікований тимчасовий 

знімний протез із прошарком ГААП, насичений хлоргексидин біглюконатом, 

електрофоретична активність клітин БЕ упродовж терміну спостереження статистично 

вирогідно зростала від 50,2 ± 2,28% (р ˃ 0,05) із вихідного терміну до 76,4 ± 1,58 % на 

14 добу (р ˂ 0,01; рₐ ˂ 0,01) та до 84, 2 ± 1,21 % на 20 добу (р ˂ 0,01; рₐ ˂ 0,01). 

У той же час у пацієнтів контрольної групи електрофоретична активність клітин 

БЕ впродовж усього періоду спостереження залишалася в межах статистичного рівня: 

49,6 ± 2,08 % вихідного рівня і 58,00 ± 1,96 % на 20 добу (рₐ ˃ 0,05). 

Виявлено, що на 3, 14 та 20 добу показники електрофоретичної активності 

клітин БЕ пацієнтів дослідної групи були статистично вірогідно вищими за 

аналогічні показники пацієнтів контрольної групи – 65,6 ± 2,14% (р < 0,05; рₐ ˃0,05) 

проти 51,3±1,21 ( рₐ ˃ 0,05) на 3 добу, 76,4 ± 1,58 % (р ˂ 0,01; рₐ ˂ 0,01) проти 

54,3 ± 1,63 % (рₐ ˃ 0,05) відповідно на 14 добу та 84,2±1,21 % (р ˂ 0,01; рₐ ˂ 0,01) 

проти 58,00 ± 1,96 % на 20 добу (рₐ ˃ 0,05). 

Використання композиції на основі ГААП у складі тимчасового знімного 

протезу попереджає появу ускладнень у тканинах протезного ложа, знижує запальну 

реакцію слизової протезного ложа, прискорює процес епітелізації пошкоджених 

тканин завдяки безпосередньому впливу лікувального препарату на тканини 

протезного ложа, дозволяє забезпечити надходження строго контрольованої 

кількості препарату в уражену ділянку, запобігає поширенню медикаменту по всій 

порожнині рота, тим самим виключаючи неконтрольований вплив на слизову і 

потрапляння лікарського засобу в шлунково-кишковий тракт. Композиція на основі 

ГААП у складі тимчасового знімного протезу перешкоджає проникненню 

внутрішньоротової мікрофлори, в тому числі і потенційно небезпечних видів 

мікроорганізмів, у ділянку рани, виконуючи тим самим бар’єрну функцію. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено нове вирішення науково-практичного 

завдання, яке полягає у підвищенні ефективності тимчасового знімного 

протезування шляхом вивчення особливостей лабораторно-технічного моделювання 

системи локального постачання фармацевтичних інгредієнтів: гідрогелю адгезивно 

активного полімеру як самостійної композиції та у складі тимчасового знімного 

протезу шляхом вивчення фармакокінетики процесів сорбції-десорбції 

хлоргексодин біглюконату та оцінки ефективності застосування тимчасового 

протезу в клініці. 

1.Виявлено, що адгезійна міцність з’єднання гідрогелевої композиції з акриловим 

базисом протеза є більшою і вищою за міцність з’єднань, застосованих для порівняння 

підкладок із “Villacryl Soft” і “Latacryl-L”, а саме на зсув: Villacryl Soft – середнє 

значення (аср) - 2,02 мкг/мл; середня абсолютна похибка, (Δ аср) становила 0,57 

мкг/мл, відносна похибка (ε) становила 2,8%; Latacryl-L – аср 1,25  мкг/мл, Δ аср = 0,32 

мкг/мл, ε = 2,5%; ГААП – аср 1,95 мкг/мл, Δ аср = 0,04 мкг/мл, ε = 2,05%. На відрив: 

Villacryl Soft – аср 0,32 мкг/мл, Δ аср = 0,013 мкг/мл, ε = 4 %; Latacryl-L – аср 0,315 

мкг/мл, Δ аср = 0,025 мкг/мл, ε = 7,9 %; ГААП – аср 0,597 мкг/мл, Δ аср =  0,028 мкг/мл, 

ε = 4,6 %. 

2. За результатами лабораторного фармакокінетичного дослідження виявлено, 

що у всіх зразках ГААП десорбція відбувається в 2-ій стадії. Перша стадія – швидке 

вивільнення препарату, залежно від часу насичення (сорбції) ГААП хлоргесидин 

біглюконатом, та друга стадія – повільне виділення ХБ в умовах рівноваги процесів 

сорбції-десорбції. Визначено, що для зразків, витриманих у розчині хлоргексидину 

біглюконату впродовж 90 хв, перша стадія десорбції спостерігається упродовж 

230 хв із концентрацію розчину 560 мкг/мл, що свідчить про можливість тривалого 

сповільненого виділення лікарського препарату і є оптимальною для клінічного 

застосування. Але в усіх спостереженнях виділення хлоргексидин біглюконату 

відбувалося упродовж тривалого терміну, після чого препарат не виділявся повністю 

і препаративно діяв із поверхні тривалий час у стані встановленої рівноваги. 

3. За результатами клінічного дослідження фармакокінетики десорбції ХБ із 

ГААП у складі тимчасового знімного протезу в порожнині рота виявлено активне 

виділення хлоргексидину в першу годину експозиції: з 25 мкг/мл (Δаср = 2,01 

мкг/мл; ε = 8,05 %) до 18 мкг/мл (Δаср = 2,06 мкг/мл; ε = 11,44%). У наступні години 

дослідження встановлено невелику десорбцію та стабілізацію процесу виділення 

хлоргексидину із ГААП у порожнину рота в межах 14-15 мкг/мл упродовж 10 годин 

спостереження. 

4. За результатами здійснених лабораторних досліджень опрацьовано та 

удосконалено індивідуальне технічне моделювання стоматологічної  композиції на 

основі ГААП як самостійної форми, так і в поєднанні з акриловим базисом знімного 

тимчасового протезу. 

5. Порівняльний аналіз результатів лікування встановив ефективність 
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клінічного застосування модифікованого зубного протезу із ГААП, насиченого ХБ, 

за показниками електрофоретичної активності клітин БЕ пацієнтів дослідної групи, 

які статистично вірогідно вищі за аналогічні показники пацієнтів контрольної групи 

– 65,6 ± 2,14% (р < 0,05; рₐ ˃0,05) проти 51,3 ± 1,21 (рₐ ˃ 0,05) на 3 добу, 76,4 ± 1,58% 

(р ˂ 0,01; рₐ ˂ 0,01) проти 54,3 ± 1,63% (рₐ ˃ 0,05) відповідно на 14 добу та 

84,2 ± 1,21 % (р ˂ 0,01; рₐ ˂ 0,01) проти 58,00 ± 1,96 % на 20 добу (рₐ ˃ 0,05) та за 

клінічною оцінкою показників загоєння післяекстракційних ран, що скоротило 

термін їх загоєння на 3-4 доби. 

6. Опрацьований та апробований оптимальний протокол лабораторного 

моделювання та клінічної експлуатації ГААП, насиченого ХБ, як самостійної 

форми, так і у складі тимчасового знімного протезу у клінічній практиці. 
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філософії) із спеціальності 14.01.22 – Стоматологія, Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого завдання 

ортопедичної стоматології: забезпечення повноцінного та якісного загоєння 

післяекстракційних ран та скорочення термінів до постійного протезування 

шляхом використання вітчизняного полімерного матеріалу, насиченого 

медикаментозним середником у складі модифікованих тимчасових знімних 

протезів. Результати здійснених досліджень дозволили прослідкувати 

фармакокінетику процесів сорбції-десорбції хлоргексидину біглюконату із 

гідрогелю адгезивно - активного полімеру у лабораторії та у клініці. В усіх 

спостереженнях виділення хлоргексидин біглюконату відбувалося упродовж 

тривалого терміну, після чого препарат не виділявся повністю і препаративно діяв 

з поверхні тривалий час у стані встановленої рівноваги.  

На основі проведених лабораторно-технічних досліджень опрацьовано та 
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удосконалено індивідуальне моделювання стоматологічної конструкції як 

самостійної форми, так і в поєднанні з акриловим базисом знімного протезу. 

За результатами клінічної оцінки тимчасового знімного протезування 

критеріями ефективності безпосередніх результатів лікування були: відсутність 

ускладнень, адаптація до тимчасового протезу, скорочення термінів лікування. 

Виявлено, що при порівнянні клінічних показників запального процесу та 

динаміки раневого загоєння спостерігалась позитивна динаміка, однак у 

пацієнтів, які використовували модифікований тимчасовий протез виявлено 

скорочення термінів загоєння на 3-4 доби. 

Цитобіофізичний метод дослідження електрофоретичної активності клітин 

букального епітелію за методикою В. Г. Шахбазова засвідчив, що використання 

модифікованого тимчасового знімного протезу ефективно підтримує та покращує 

функціональні реакції в організмі в цілому та у порожнині рота зокрема. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, знімне протезування, гідрогель 

адгезивно - активного полімеру, хлоргексидин біглюконат, пролонгована локальна 

система постачання ліків. 
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Диссертация посвящена решению важной задачи ортопедической 

стоматологии: обеспечения полноценного и качественного заживления 

послеэкстракционных ран и сокращения сроков до постоянного протезирования 

путем использования отечественного полимерного материала, насыщенного 

медикаментозным средством в составе модифицированных временных съемных 

протезов. Результаты проведенных исследований позволили проследить 

фармакокинетику процессов сорбции-десорбции хлоргексидина биглюконата из 

гидрогеля адгезивно - активного полимера в лаборатории и в клинике. Во всех 

наблюдениях выделения хлоргексидин биглюконата происходило на протяжении 

длительного срока, после чего препарат не выделялся полностью и препаративно 

действовал с поверхности длительное время в состоянии установленого равновесия. 

На основе проведенных лабораторно-технических исследований разработано и 

усовершенствовано индивидуальное моделирование стоматологической конструкции 

как самостоятельной формы, так и в сочетании с акриловым базисом съемного 

временного протеза. 

По результатам клинической оценки временного съемного протезирования 
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критериями эффективности непосредственных результатов лечения были: отсутствие 

осложнений, адаптация к временному протезу, сокращение сроков лечения. 

Выявлено, что при сравнении клинических показателей воспалительного 

процесса и динамики раневого заживления наблюдалась положительная динамика, 

однако у пациентов, которые использовали модифицированный временный протез 

выявлено сокращение сроков заживления на 3-4 суток. 

Цитобиофизический метод исследования электрофоретической активности 

клеток буккального эпителия показал, что использование модифицированного 

временного съемного протеза эффективно поддерживает и улучшает 

функциональные реакции в организме в целом и в полости рта в частности. 

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, съемное протезирование, 

гидрогель адгезивно – активного полимера, хлоргексидин биглюконат, 

пролонгированная локальная система доставки лекарств. 

 

ABSTRACT 

 

Komarytsya O. J. The justification of effectiveness of the use of composition based on 

hydrogel adhesive active polymer in the preprosthetic preparation of patients for 

orthopedic treatment. – The qualification scientific work on the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Medicine (PhD): specialty 14.01.22 – dentistry. – 

Danylo Halytsky Lviv national medical university, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

This thesis is devoted to solution of the important task of prosthetic dentistry: 

providing full and quality healing of post-extraction wounds and reducing the terms to 

permanent prosthesis by the use of national polymeric material, saturated medicamental 

drug in the composition of modified temporary removable dentures. The results of 

conducted studies allowed us to trace the pharmacokinetics of processes of sorption – 

desorption of chlorhexidine bigluconate (CB) from hydrogel adhesive active polymer in 

the laboratory and clinic. According to the results of laboratory studies revealed that in all 

samples desorption was in 2 stages. The first stage – the rapid release of the drug 

depending on the saturation time (adsorption) of HAAP by chlorhexidine bigluconane and 

the second stage is the slow release of CB in conditions of the balance of processes of 

sorption – desorption.  On the basis of laboratory studies found that the largest amount of 

the drug desorbed samples obtained during sorption for 90 minutes. In all cases, the 

release of chlorhexidine digluconate occurred over a long period, after which the drug did 

not stand out completely and preparatively acted from the surface for a long time in a state 

of established equilibrium. 

On the basis of conducted laboratory-technical studies, individual laboratory and 

technical modeling of dental composition based on hydrogel of adhesive active polymer 

(HAAP), both of independent construction and in combination with acrylic basis of 

removable temporary denture has been processed and improved, which will contribute to 

the increase of their effectiveness in dental practice.  

According to the results of clinical evaluation of temporary removable prosthetics, 
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the criteria for the effectiveness of immediate results of treatment were: no complications, 

adaptation to temporary denture, shortening terms of treatment. 

According to the results of the study revealed that the first signs of inflammation 

began to descend from 3 to 4 days in the control group, in patients of the experimental 

group from 2 days. The swelling observed on the third day in patients of the experimental 

group was statistically significant (p < 0.05) lower (42 patients – 70.0 %) compared with 

the control group (40 patients – 90.0 %), respectively. The active process of reducing 

swelling in the experimental group accounted on 4-5 days against 6-7 days in the control 

group, respectively. The active process of reducing inflammation occurred on 5-7 days in 

patients of the control group against 3–5 days in patients of the experimental group. The 

dynamics of wound epithelialization after tooth extraction have been higher in patients of 

the experimental group than in patients of the control group (p < 0.01). According to the 

study, it was found that on the fifth day the positive results of healing in the experimental 

group of observation were in 45 patients (75.0 %) against 11 patients (25.0 %) of the 

control group. The active process of epithelialization was observed in the experimental 

group on 5-7 days against 7-10 days in patients of the control group. 

Comparing the clinical parameters of the inflammatory process and the dynamics of 

wound healing, a positive dynamics was observed, but in patients who used a modified 

temporary denture a reduction of the terms of healing was established on 3-4 days. 

Based on the analysis of obtained data of electrophoretic activity of buccal epithelial 

cells it was found that the use of denture with hydrogel on adhesive - active polymer with 

chlorhexidine bigluconate effectively supports and improves functional reactions in the 

organism in general and in the oral cavity in particular. It was found that on 3, 14 and 

20 day the electrophoretic activity of the cells of BE in patients of the experimental group 

were statistically significantly higher than similar indicators of the control group – 

65.6 ± 2.14 % (p < 0.05; рₐ ˃ 0.05) against 51.3 ± 1.21 (рₐ ˃ 0.05) on 3 day; 76.4 ± 1.58 % 

(р ˂ 0.01; рₐ ˂ 0.01) against 54.3 ± 1.63 % (рₐ ˃ 0.05) on 14 day and 84.2 ± 1.21 % 

(р ˂ 0.01; рₐ ˂ 0.01) against 58.00 ± 1.96 % on 20 days (рₐ ˃ 0.05). 

Key words: generalized periodontitis, temporary removable prosthetics, hydrogel of 

adhesive-active polymer, chlorhexidine bigluconate, prolonged local drug delivery system. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ГААП  – гідрогель адгезивно - активний полімер; 

ХБ   – хлоргексидин біглюконат; 

ЗПП   – знімний пластинковий протез; 

СЛПЛ  – система локального постачання ліків; 

СОПР  – слизова оболонка порожнини рота; 

БЕ   – букальний епітелій. 

 


