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АНОТАЦІЯ

Комариця О. Й. Обгрунтування ефективності застосування композиції на

основі  гідрогелю  –  адгезивно  активного  полімеру  при  передпротезній

підготовці хворих до ортопедичного лікування. – Кваліфікаційна наукова праця

на правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  медичних  наук

(доктора  філософії)  за  спеціціальністю  14.01.22  “Стоматологія”  (222.

Медицина)  Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила

Галицького, Львів, 2018.

Порожнина  рота  є  однією  з  найбільш  заселених  мікроорганізмами

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

організмі.  За  умов  порушення симбіозу  мікрофлори розвивається  дисбіоз  до

прояву  якого  належить  розвиток  стоматологічних захворювань.  За  наявності

чужорідного  тіла  у  порожнині  рота,  яким  є  знімний  протез,  із  властивими

негативними  сторонами,  створюються  умови  для  порушення  нормобіоцеозу.

Крім того, для стоматологічної практики притаманні травми слизової оболонки

порожнини рота (СОПР), спричинені хірургічними втручаннями, у тому числі

кюретажем пародонтальних кишень, клаптевими операціями у пародонтології,

можливим травматичним впливом на ясна під час препарування твердих тканин

зуба. При множинному видаленні зубів, особливо у фронтальній ділянці щелеп,

виникає  питання  тимчасового  протезування  як  для  забезпечення  функції  та

естетики, так і якості загоєння післяопераційної рани і скорочення термінів від

операції  до  постійного  протезування.  Подібні  вимоги  виникають  і  при

двоетапній імплантації із застосування чотирьох і більше імплантатів, особливо

у  фронтальній  ділянці  щелеп,  коли  для  відновлення  естетики  можливе

застосування тільки тимчасового знімного протезу.

У зв’язку  з  потребою попередження ускладнень після стоматологічних

втручань,  які  пов’язані  із  порушенням  цілісності  СОПР,  виникає  потреба  у
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розпрацюванні  досконалішої  технології  підтримки  відповідної  концентрації

діючих лікарських речовин. Застосування лікарських засобів за традиційними

схемами  часто  не  дозволяє  цілеспрямовано  доставити  ліки  до  ранових

поверхонь,  пролонгувати  дію  лікарського  середника  та  досягнути  бажаного

терапевтичного ефекту. Тому питання щодо вивчення та впровадження новітніх

конструктивних матеріалів, які б відповідали не тільки відновленню жувальної

ефективності при тимчасовому протезуванні, але і містили у собі терапевтичні

властивості, як носії лікарського засобу пролонгованої та адресної дії, в умовах

сьогодення залишається важливим. 

Досвід  останніх  десятиріч  засвідчує  високі  можливості  систем

локального  постачання  лікарських  засобів,  які  набувають  усе  більшої

популярності внаслідок тривалої медикаментозної дії та більшої концентрації

медикаменту у потрібній ділянці. 

Кафедра хімічної переробки пластичних мас Національного університету

«Львівська політехніка» розпрацювала нерезорбувальний гідрогель адгезивно –

активного  полімеру  (ГААП),  який  використовується  як  “депо”  лікарських

засобів.  Застосування  стоматологічної  конструкції  із  застосуванням

запропонованого матеріалу є привабливим з позиції хорошої біотолерантності,

високої сорбційної здатності до водорозчинних та спирторозчинних субстанцій,

стійкості  до  впливу  високих  температур  (110-120 оС)  та  характерним

високоеластичним  станом.  Завдяки  своїм  унікальним  властивостям,  зокрема

здатністю поглинати значну кількість води або іншого розчинника,  водночас

зберігаючи  характеристики,  притаманні  твердим  тілам  –  визначена  форма,

пружність, міцність під час розтягу та стиску, мають широкий спектр галузей їх

використання У  дослідженні  як  медикаментозний  наповнювач  використано

хлоргексидин  біглюконат  (ХБ),  який  володіє  антисептичною  властивістю,

пригнічує розмноження грампозитивних, грамнегативних бактерій та грибків,

перешкоджає прикріпленню бактерій до елементів порожнини рота.

Мета дослідження полягала в підвищенні ефективності лікування хворих

шляхом розпрацювання та клінічно-лабораторного обґрунтування можливостей

застосування  адгезивно-активного  гідрогелевого  полімеру  адресно-
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пролонгованої  лікарської  дії  при  передпротезній  підготовці  хворих  до

ортопедичного лікування. 

Предметом  дослідження  були  лікувальні  і  профілактичні  властивості

гідрогелю із антисептичним середником.

У процесі дослідження застосовані наступні методи: фармакокінетичні –

для визначення десорбції антисептичного засобу (хлоргексидин біглюконату) у

порожнині  рота;  хімічно-технологічні  –  для  розпрацювання  лабораторного

моделювання ГААП форм та їх поєднання з базисом знімного протеза; клінічні

– для аналізу клінічної динаміки стану слизової оболонки; цитобіофізичні – для

встановлення ефективності  клінічного використання ГААП на основі аналізу

результатів  дослідження  електрофоретичної  активності  клітин  букального

епітелію; статистичні – для оцінки вірогідності отриманих результатів.

Одним із напрямків досліджень було вивчення можливості використання

ГААП підкладки, як покривного шару базисів знімних протезів з визначенням

міцності його з’єднання з базисом протеза на акриловій основі у порівнянні з

еластичними  пластмасами  з  поліметилметакрилату  Villacryl  Soft  (Zhermapol,

Польща)  та  Latacryl-L  (Latus,  Україна).  Зразки  досліджували  на  адгезійну

міцність з’єднання на зсув та на відрив. У порівняльному аспекті 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 МПа;

середня абсолютна похибка, (Δ аср) становила 0,57 МПа , відносна похибка (ε)

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

аср 1,95 МПа, Δ аср = 0,04 МПа, ε = 2,5%. На відрив: Villacryl Soft – аср 0,32

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

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

Для  впровадження  ГААП у  стоматологічну  практику  виникла  потреба

опрацювати  етапи  лабораторного  моделювання  та  удосконалити  способи

виготовлення  індивідуальних стоматологічних  форм із  новітнього  матеріалу,

що  дозволило  створити  відповідну  для  кожної  клінічної  ситуації  та

максимально  зручну  для  пацієнта  форму  стоматологічної  конструкції  з
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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  наступним  чином.  Альгінатною  масою

отримується відбиток з 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  замока,  в  якому  здійснюється

заміна воску на ГААП та отримується готова ГААП форма у твердій фазі. Після

шліфування ГААП на моделі, переходиться на етап переведення твердої фази у

гідрогелеву та готову форму передавали у клініку, де лікар насичував ГААП

лікувальним засобом.

Для  розширення  можливостей  використання  ГААП  у  клініці

ортопедичної стоматології, розпрацьовані лабораторні етапи приєднання ГААП

до  базису  знімного  протезу,  який  виготовляють  окремим технічним  етапом,

після  отримання готового  пластинкового  протезу.  Особливості  виготовлення

такої  конструкції  полягали  у  наступному.  Спочатку формується силіконовий

замок із С – силіконової маси та вивільняється із силікону. Твердосплавною

фрезою знімається внутрішня поверхня базису протезу з утворенням ніші для

приєднання  ГААП.  Підготований  протез  закладається  у  силіконовий штамп,

ніша наповнюється ГААП і щільно закривається силіконовим контр штампом з

наступною полімеризацією для отримання ГААП у твердому стані, який після

шліфування  та  полірування  піддається  гідратації  та  насиченню  лікувальним

засобом.

Для створення оптимального алгоритму практичного застосування ГААП

насиченого  ХБ  у  клінічній  практиці,  вивчена  фармакокінетика  сорбції  та

десорбції  хлоргексидину  із  ГААП  у  лабораторії  та  у  клініці  методом

спектрофотометрії. Для розробки методики кількісного визначення знято УФ-

спектр розчину хлоргексидин біглюконату з концентрацією 20 мкг/мл. Оптичну
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густину  одержаних розчинів  вимірювали  на  спектрофотометрі  СФ-56  за

довжини хвилі 230 нм і розраховували питомий коефіцієнт поглинання. 

За результатами лабораторного дослідження виявлено, що у всіх зразках

десорбція відбувалася в 2 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.  На  основі  проведених  лабораторних  досліджень  встановлено,  що

найбільші  об’єми  препарату  десорбують  зразки,  одержані  під  час  сорбції

упродовж 90 хв.

Виділення  лікарського  препарату  в  усіх  спостереженнях  відбувалось

упродовж тривалого терміну, після чого препарат не виділявся повністю і міг

препаративно діяти з поверхні тривалий час у стані встановленої рівноваги, що

підтвердило  доцільність  застосування  даної  системи  локального  постачання

ліків у клінічній практиці.

На  основі  отриманих  лабораторних  результатів,  здійснено  клінічне

дослідження  фармакокінетики  десорбції  ХБ  із  ГААП  у  складі  тимчасового

знімного протезу у порожнині рота. У групу дослідження задіяно 40 хворих, які

після видалення зубів потребували передпротезної підготовки, що включало в

себе тимчасове знімне протезування. 

У  проекції  ділянок  видалених  зубів,  на  заздалегідь  виготовленому

тимчасовому протезі, здійснювали індивідуальне моделювання та приєднували

до внутрішньої поверхні протеза ГААП та додатково насичували ХБ. Забирали

слину  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 чотири години.

Сумарно термін дослідження становив 10 годин.

За  результатами  спостереження,  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
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дослідження  встановлено  невелику  десорбцію  та  стабілізацію  процесу

виділення хлоргексидину із ГААП у порожнину рота на рівні 15-14 мкг/мл.

У клінічній частині дослідження залучено 105 хворих у віці від 55 до 90

років,  які  потребували  видалення  зубів  при  передпротезній  підготовці,  із

наступною ортопедичною реабілітацією тимчасовими знімними протезами. У

дослідженнях здійнено порівняльна оцінка лікування при традиційній методиці

виготовлення  тимчасових  знімних  протезів  з  акрилової  пластмаси  у  хворих

контрольної групи (45 осіб) та при застосуванні модифікованого тимчасового

протеза  з  ГААП  насичиного  ХБ  у  дослідній  групі  (60  осіб).  Усім  хворим

здійснювалося видалення зубів із наступним заміщенням дефекту тимчасовим

знімним протезом. 

За  отриманими  результатами  дослідження  виявлено,  що  перші  ознаки

запалення починали стухати з 3-4 доби у контрольній групі, у хворих дослідної

групи з 2 доби. Припухлість, яку спостерігали на третю добу у хворих дослідної

групи  була  статистично  вірогідно  (р<  0,05)  нижчою  (42  хворих-70,0%)  у

порівнянні  із  контрольною  групою  (40  хворих-90,0%)  відповідно.  Активний

процес зменшення припухлості у дослідній групі припадав на 4-5 добу проти 6-

7 доби у контрольній групі відповідно. Активний процес зменшення запалення

припадав на 5-7 добу у пацієнтів контрольної групи проти 3-5 доби у пацієнтів

дослідної групи. 

За результатами дослідження виявлено, що показники очищення рани у

хворих дослідної групи були статистично вірогідно вищі (р <0,01) і становили

на 3 добу 45% проти 24% хворих у контрольній групі відповідно. Активний

процес очищення рани у пацієнтів контрольної групи відбувся на 3-4 добу, у

пацієнтів  дослідній  групи  на  2-3  добу.  Процес  активної  грануляції  рани  у

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

добу. Динаміка епітелізації рани після видалення зубів була вірогідно вища 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 спостереження становили 45 хворих (75,0%) проти
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11 хворих (25,0%) контрольної групи. Активний процес епітелізації відмічали у

дослідній групі на 5-7 добу проти 7-10 доби у пацієнтів контрольної групи.

При  порівнянні  клінічних  показників  запального  процесу  та  динаміки

ранового  загоєння  у  пацієнтів  контрольної  та  дослідної  груп  спостерігалась

позитивна динаміка,  однак у пацієнтів дослідної  групи виявлено скорочення

термінів загоєння на 3-4 доби.

Одним  із  ефективних  методів  визначення  дієвості  запропонованого

методу  у  клініці,  є  визначення  показників  клітинного  електрофорезу

букального епітелію (БЕ), за методикою В.Г. Шахбазова. Суть методу полягає в

оцінці  функціонального  стану  організму  за  біоелектричними  властивостями

ядер  клітин,  для  визначення  якої  використано  метод  внутріклітинного

електрофорезу.

Виявлено,  що  на  3,  14  та  21  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; р  0,05) проти 51,3±1,21 (р   0,05) на 3 добу, 76,4 ± 1,58% (р  0,01; р  ₐ ˃ ₐ ˃ ˂ ₐ ˂

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

0,01; р   0,01) проти 58,00 ± 1,96% на 21 добу (р   0,05).ₐ ˂ ₐ ˃

Ключові  слова:  генералізований  пародонтит,  тимчасове  знімне

протезування,  гідрогель  адгезивно  –  активного  полімеру,  хлоргексидин

біглюконат, пролонгована локальна система постачання ліків.

ANNOTATION

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. –  Scientific work for obtaining a degree, for prior

acquaintance.

Thesis for obtaining a science degree of a Candidate of Medical Science (doctor

of  philosophy)  in  the  specialty  14.01.22  –  “Dentistry”  (222.  Medicine).  –  Danylo

Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, 2018.
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The oral cavity is one of the most populated areas of microorganisms, which

accounts for 15-16 percentages of the total number of microbes in the human body. In

the conditions of  violation of the symbiosis  of  microflora develops the dysbiosis,

which manifests in the progression of dental diseases. In the presence of a foreign

body  in  the  oral  cavity,  which  is  removable  denture,  with  the  inherent  negative

aspects  the conditions for  violation of  normobiocenosis  are  create.  Moreover,  for

dental practices are inherent traumas of the mucous membrane of the oral cavity (the

oral  mucosa),  caused by surgical  interventions,  including curettage of  periodontal

pockets, patchwork operations in periodontics, the possible traumatic influence on the

gums during the preparation of hard tissues of the tooth. In case of multiple teeth

extractions, especially in the frontal area of the jaws, there is a question of temporary

prosthetics  to  provide  the  function  and  aesthetics  as  well  as  the  quality  of

postoperative  wound  healing  and  reduction  of  time  from  surgery  to  permanent

prosthetics. Such requirements arise in two-stage implantation with the use of four or

more implants,  especially  in  the  frontal  area  of  the  jaws when only a  temporary

removable denture can be used to restore aesthetics. 

In  connection  with  the  necessity  of  prevention  of  complications  after  dental

surgery,  which  are  associated  with  the  violation  of  integrity  of  the  oral  mucous

membrane,  there is need to develop better technology for  support the appropriate

concentration  of  active  medicinal  substances.  The  use  of  drugs  according  to

traditional schemes often does not  allow purposefully deliver  drugs to the wound

surfaces,  prolong  the  action  of  drug  and  achieve  the  desired  therapeutic  effect.

Therefore,  the  issue  of  learning and implementing of  new constructive  materials,

which would meet not only the restoration of chewing efficiency in the temporary

prosthesis,  but  contain  therapeutic  peculiarities  as  drugs  delivery  tools  of  the

prolonged and target action today remains important. 

The experience of the last decades shows the high potential of the systems of

local delivery of drugs, which are becoming more popular through the long-term drug

action and large concentration of the drug in desired area. 

Department  of  chemical  technology  of  plastics  processing  at  the  Lviv

Politechnic  National  University  has  worked  non-resorbable  hydrogel  adhesive  –
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active  polymer  (HAAP),  which  is  used  as  a  „depot”  drugs.  The  use  of  dental

construction with the use of proposed material is attractive from the position of good

bio tolerance, high sorption ability of water-soluble and alcohol-soluble substances,

resistance to high temperatures (110-120  ° C) and highly elastic state. Through its

unique properties, in particular the ability to absorb significant amount of water or

other solvent, while keeping the characteristics inherent in solids – defined shape,

elasticity, tensile strength and compression, have a wide range of the areas of their

use.  In  the  study  as  a  drug  excipient  used  chlorhexidine  bigluconate,  which  has

antiseptic  properties,  inhibits  the  proliferation  of  gram-positive,  gram-negative

bacteria  and fungi,  and prevents  bacterial  attachment  to  the  elements  of  the  oral

cavity. 

The aim of the study was to improve the efficiency of treatment of patients by

developing  and  clinical-laboratory  justification  of  the  possibilities  of  the  use  an

adhesive  –  active  hydrogel  polymer  of  targeted-prolonged  drug  action  in  the

preprosthetic preparation of patients for orthopedic treatment.

The subject of the study was therapeutic and preventive properties of hydrogel

with antiseptic. 

During the study such methods were used: pharmacokinetic – to determine the

desorption  of  antiseptic  agent  (chlorhexidine  bigluconate)  in  the  oral  cavity;

chemical-technological – to work out the laboratory modeling of HAAP forms and

their combination with the basis of removable denture; clinical – to analyze clinical

dynamics of the oral mucosa; cytological biophysical – to establish the effectiveness

of  clinical  use  of  HAAP  based  on  the  analysis  of  results  of  the  study  of

electrophoretic activity of buccal epithelial cells; statistical – to assess the reliability

of the obtained results. 

One of  the areas  of  researches  was the study of  possibility  of  using HAAP

substrate as a cover layer of removable denture bases with determination of strength

of its connection with the basis of denture on an acrylic depot in comparison with

elastic  plastics  of  polymethylmethacrylate  Villacryl  Soft  (Zhermapol,  Poland) and

Latacryl-L (Latus, Ukraine). The samples were studied for the adhesive strength of

the compound for shear and separation. In the comparative aspect it was revealed that
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the adhesion strength of the compound of hydrogel composition is largest and higher

than the strength of the compounds used to compare the substrates from „Villacryl

Soft” and „Latacryl-L”.

For the introduction of HAAP in dental practice there was a need to work out

the  stages  of  laboratory  modeling  and  improve  the  methods  of  production  of

individual  dental  forms  with  the  modern  material,  which  allowed  to  create  the

appropriate for each clinical situation and the most convenient for the patient form of

dental  construction  with  the  function  of  protective  bandage  with  prolonged

medicamental action on the oral mucosa. 

The  peculiarity  of  the  laboratory  production  of  individual  dental  hydrogel

composition is the use of silicone instead of gypsum. The proposed method is carried

out by the next way. Alginate mass obtained impression of the jaw and cast a model

from S-silicone mass, on which of dental base wax modeled individual form of future

dental  construction.  A  counter-stamp  is  formed  from  S-silicone  mass  with  the

formation of a silicone lock, in which the wax is replaced on HAAP and a ready

HAAP form is obtained in the solid phase. After sanding HAAP on the model turn on

the stage of change solid phase in hydrogel and completed form and is passed to the

clinic, where the doctor had saturated HAAP with treatment drug. 

To expand the possibilities of using HAAP in the clinic of orthopedic dentistry

were developed laboratory stages of joining HAAP to the basis of removable denture,

which is made by a separate technical stage after receiving the finished removable

laminar denture. Features of production of such construction were in next: at first, a

silicone lock is formed from the S-silicone mass and released from silicone.  The

carbide cutter removes the inner surface of denture base with the formation of a niche

for joining HAAP. The prepared denture is laid in a silicone stamp, the niche is filled

with HAAP and tightly closed with silicone counter-stamp with next polymerization

to obtain HAAP in a solid state, which after sanding and polishing is subjected to

hydration and saturation with a therapeutic agent. 

The pharmacokinetics of sorption and desorption of chlorhexidine with HAAP

in the laboratory and clinic by the method of spectrophotometry was studied to create

an  optimal  algorithm  for  the  practical  application  of  HAAP  saturated  with
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chlorhexidine  bigluconate  (CB)  in  clinical  practice.  To  develop  a  method  of

quantitative  determination  the  UV  spectrum  of  the  solution  of  chlorhexidine

bigluconate with a concentration of 20 µg/ml was removed. Optical density of the

obtained solutions was measured on spectrophotometer SF-56 at the length of wave

230 nm and the specific absorption coefficient was calculated. 

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.

Release of the medical drug in all observations occurred during the long period,

after which the drug was not completely released and could be preparative to act from

the surface for a long time in the state of balance, that confirmed the feasibility of

using this system of local delivery drugs in clinical practice. 

Based  on  the  obtained  laboratory  results,  a  clinical  study  of  the

pharmacokinetics of desorption of CB from HAAP as a part of temporary removable

denture in the oral cavity was conducted. The group`s study consisted of 40 patients

who after the removal of teeth were need of preprosthetic training, that included a

temporary removable prosthesis. 

In  the projection  of  the remote  teeth on a  pre-fabricated  temporary  denture,

individual  modeling was carried out  and attached to  the inner  surface  of  denture

HAAP and additionally saturated with CB. Saliva was taken into the test tube by

washing with distilled water (20 ml) after installing a temporary denture with HAAP

into the oral cavity saturated with CB, with the interval of: the first hour – every 15

minutes, the second hour – after 30 minutes, each next hour – for four hours, then

after two and four hours. The total duration of the study was 10 hours.

According to  the results  of  observation  active  release  of  chlorhexidine  were

revealed in the first hour of exposure: 25 mcg/ml to 18 µg/ml. During next hours of

the  research  a  small  desorption  and  stabilization  of  the  process  of  release  of

chlorhexidine from HAAP in the oral cavity at 15-14 µg/ml was established. 
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In the clinical part of the study 105 patients aged 55 to 90 years, who needed

tooth extraction with pre-prosthetic preparation, followed by orthopedic rehabilitation

with temporary removable dentures were involved. In studies carried out comparative

evaluation  of  treatment  with  the  traditional  method  the  production  of  temporary

removable dentures from acrylic plastic in patients of the control group (45 people)

and at the application of the modified temporary denture with HAAP saturated CB in

the experimental group (60 people). All patients underwent tooth extraction with next

replacement of the defect with a temporary removable denture.

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.

According to the results of the study it was revealed that the wound cleaning

indices in patients of the experimental group were statistically significantly higher

(p<0,01) and amounted to 45% on third day against 24% of patients in the control

group, respectively. The active process of wound cleaning in patients of the control

group took place on 3–4 days, in patients of the experimental group – on 2–3 days.

The process of active wound granulation in the control group was observed on 7-10

days, in the experimental group of patients on 5–7 days. 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.
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When comparing the clinical parameters of the inflammatory process and the

dynamics  of  wound  healing  in  patients  of  the  control  and  experimental  groups,

positive dynamics was observed, however, in patients of the experimental group a

reduction of the healing time on 3-4 days was revealed. 

One of the effective methods for determination the effectiveness of the proposed

method in the clinic  is  to  determine  the  parameters  of  cellular  electrophoresis  of

buccal epitelium (BE) by the method of V.H. Shabhazov. The essence of the method

is to assess the functional state of the organism by bioelectric properties of the cell

nuclei, which is used to determine the method of intracellular electrophoresis. 

It was found that on 3, 14 and 21 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; р 0,05) againstₐ˃  51,3

± 1,21 (р   0,05) ₐ ˃ on 3 day; 76,4 ± 1,58% (р 0,01; р 0,01) against ˂ ₐ˂ 54,3 ± 1,63% (рₐ

0,05) ˃ on 14 day and 84,2 ± 1,21% (р 0,01; р 0,01) ˂ ₐ˂ against 58,00 ± 1,96% on 21

days (р 0,05).ₐ˃

Key  words: generalized  periodontitis,  temporary  removable  prosthetics,

hydrogel  of  adhesive-active  polymer,  chlorhexidine  bigluconate,  prolonged  local

drug delivery system.
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ВСТУП.

Обґрунтування  вибору  теми  дослідження.  Не  дивлячись  на

задекларовані  успіхи  у  профілактичній  стоматології,  кількість  хворих,  які

потребують  відновлення  зубних  рядів  знімними  конструкціями  зубних

протезів,  залишається  високою,  у  тому  числі  серед  людей,  які  втратили  усі

зуби. Потреба населення у знімних протезах залишається високою і з причин

заміни  наявних  протезів,  через  їх  непридатність  до  експлуатації,  яка  настає

раніше трьох років. При користуванні протезами понад цього терміну, частота

несприятливих чинників збільшується до 85,2% [1, 2]. Відомо, що базис протеза

виготовляють  із  матеріалів,  які  не  є  повністю  біологічно  інертними,  отже,

можливий їх місцевий та загальний вплив на організм [3, 4, 5].

Найпоширенішим  конструкційним  матеріалом  для  багатьох  протезів  є

пластмаса,  основу  якої  складають  акрилові  або  епоксидні  мономери.

Перевагами  акрилових  пластмас  є  висока  технологічність,  доступність  і,

безумовно, естетичність.  Однак, вони володіють негативними властивостями:

токсичність,  відносна  неміцність,  значна  усадка  полімеризації,  нестабільний

колір, високі показники стирання і водопоглинання в умовах порожнини рота,

які можуть слугувати середовищем для розвитку деяких видів мікроорганізмів.

Зокрема,  за  даними  багатьох  авторів,  до  35%  хворих  після  протезування

стоматологічними пластмасами мають ознаки алергічної реакції і, безсумнівно,

найбільш  несприятливим  для  адаптації  до  протезу  є  запалення  в  ділянці

протезного ложа [6-11].

В  ортопедичній  стоматології  поняття  адаптація  має  вузьке  значення  –

звикання пацієнта до зубного протезу.  Саме проблема звикання залишається

актуальною  у  стоматології  [12].  Адаптація  пацієнтів  до  зубних  протезів

відбувається у декілька етапів і залежить від багатьох факторів [13-16], серед

яких  значну  роль  відіграють  запальні  процеси  в  порожнині  рота,  зумовлені

зміною кількісного  та  якісного  складу  мікрофлори і  неадекватністю імунної

21



відповіді [17]. Вивчення впливу акрилових базисних матеріалів зубних протезів

на  стан  факторів  місцевого  захисту  слизової  оболонки  порожнини  рота

показало,  що тривале  користування  зубними протезами не  тільки  негативно

впливає на гомеостаз ротової порожнини, сприяє збільшенню кількості умовно-

патогенних  мікроорганізмів,  але  також  веде  до  зниження  захисних

властивостей слизової оболонки [18, 19]. 

На тепер продовжуються пошуки середників, які могли би забезпечити не

тільки покращення адаптації  до  протезів,  а  і  містили активні  середники для

зниження  негативного  впливу  базисів  на  протезне  ложе.  Так,  системи

локального  постачання  ліків  (СЛПЛ)  на  полімерній  основі  є  одним  із

перспективних  напрямків  медичної  та  фармацевтичної  галузі,  оскільки

аплікаційну  лікарську  композицію  апробовано  не  тільки  доклінічно,  але  й

клінічно при очних, ЛОР-захворюваннях, при стоматологічних патологіях тощо

[20-26].  Отже,  є  підстави  розглядати  СЛПЛ  за  способом  уведення  діючих

речовин,  як  альтернативу  до  м’яких  лікарських  засобів  (мазі,  пасти,  гелі),

ін’єкцій, фізіотерапевтичних методів. 

Упровадження  в  практику  нових  лікарських  препаратів  і  засобів,  що

сприяють  процесам  ранового  загоєння  після  видалення  зубів  при

передпротезній  підготовці  хворих  до  ортопедичного  лікування,  а  також

профілактиці та лікуванні можливих ускладнень з боку слизової оболонки рота

одночасно із заміщенням тимчасовою знімною конструкцією для відновлення

жувальної  ефективності  є  актуальним  завданням  для  лікарів-стоматологів-

ортопедів. 

Мета і  завдання дослідження.  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  наступні

завдання:
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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  ГААП  із

акриловим  базисом  знімного  тимчасового  протеза  та  вивчити  адгезійну

міцність з’єднання між ними;

3.  Вивчити  фармакокінетику  десорбції  хлоргексидин  біглюконату  із

гідрогелю в експерименті та у клінічній стоматологічній практиці;

4.  Вивчити  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  з  гідрогелю  на  основі

полівінілпіролідону  та  2-гідроксиетилметакрилату  з  додатками  гідрофобних

мономерів  у  поєднанні  із  хлоргексидин  біглюконатом  та  її  експлуатаційні

можливості у складі знімного тимчасового протезу.

Предмет дослідження – лікувальні і профілактичні властивості гідрогелю

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
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клітин букального епітелію; статистичні – для оцінки вірогідності отриманих

результатів.

Наукова  новизна  отриманих  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  (БЕ)  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

практичну стоматологію розпрацьовану стоматологічну композицію. На основі

проведених  досліджень  розроблений  протокол  лабораторного  моделювання

ГААП та  клінічної  експлуатації  ГААП насиченого ХБ у  складі  тимчасового

знімного протезу. 

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  її  з’єднання  з  базисом  протеза  на  акриловій  основі.  Розпрацювала

лабораторні  етапи  виготовлення  ГААП,  як  самостійної  конструкції  та  у

поєднанні  із  базисом  знімного  протезу  та  обгрунтувала  доцільність  її

використовування  у  клінічній  стоматологічній  практиці.  Самостійно

проаналізувала  отриману  інформацію,  здійснила  статистичне  опрацювання,

зробивши аналіз і синтез, обґрунтувала та сформулювала висновки, практичні
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рекомендації,  забезпечила  упровадження  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 здійнені  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 здійнені 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;

на  міжнародній  науково  –  практичній  конференції  «Актуальні  проблеми

стоматології» з нагоди 90 – річчя з дня народження доктора медичних наук,

професора Вареса Е. Я. (м. Львів, 2015); на міжнародній науково – практичної

конференції  «Інноваційні  технології  в  сучасній  стоматології»  (м.  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 (м. Львів, 2016););  на міжнародній

науково  –  практичної  конференції  «Інноваційні  технології  в  сучасній

стоматології» (м. Івано-Франківськ, 2017); на науково – практичної конференції

з міжнародною участю «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» (м.

Київ,  2018);  на  міжнародній  науково  –  практичної  конференції  «Інноваційні

технології  в  сучасній  стоматології»  (м.  Івано-Франківськ.  2018).;  на

міжнародній  науково  –  практичної  конференції  «Сучасні  підходи  до
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профілактики, діагностики, лікування захворювань тканин пародонту і слизової

оболонки порожнини рота» (м. Тернопіль. 2018). 

Обсяг  і  структура  дисертації.  Дисертаційна  робота  викладена  на  182

сторінках  комп’ютерного  тексту,  із  яких  160  становить  основний  зміст.

Складається  зі  вступу,  огляду  літератури,  опису  матеріалів  і  методів

дослідження, 6 розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів

дослідження,  висновків,  списку використаних джерел із  209 найменувань (із

них 136 кирилицею, 73 латиною), додатків. Робота ілюстрована 70 рисунками,

16 таблицями. 

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.

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  ЗПП,  і  як  самостійних

стоматологічних форм.
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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, Бюл. № 2); «Двошаровий знімний пластинковий протез

для  профілактики  та  лікування  інфекційно-запальних  процесів  слизової

оболонки протезного ложа» (Патент на корисну модель № 111546 від 10. 11.

2016, Бюл. № 21)  та «Спосіб профілактики та лікування інфекційно-запальних

процесів  слизової  оболонки  порожнини  рота  при  знімному  протезуванні»

(Патент на корисну модель № 112404 від 12. 12. 2016, Бюл. № 23.) (Додаток Е-1

– Е-3); що дозволило поліпшувати якість та скоротити терміни лікування.

Результати досліджень впроваджено на галузевому рівні шляхом видання

інформаційного  листа  МОЗ  України  «Спосіб  виготовлення  лікувально-

профілактичної  індивідуальної  стоматологічної  конструкції»  –  №  230-2016

(Додаток К), 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  медуніверситету  імені  Данила  Галицького  та

стоматологічного відділення Львівського обласного госпіталю інвалідів війни

та репресованих імені Юрія Липи, ТОВ «Львівський медичний інститут», що

підтверджено відповідними «Актами впровадження».  Методи передпротезної

підготовки  хворих  до  ортопедичного  лікування  впроваджено  у  практику

ортопедичних  відділень  міських  стоматологічних  поліклінік  м.  Львова  та

області, що підтверджено відповідними «Актами впровадження» (Додатки М-1.

– М-9.).

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 журнальна

іноземна стаття у фаховому виданні, 3 публікації – у збірниках наукових праць

та матеріалах з’їздів, науково – практичних конференцій. На основі проведених
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досліджень  отримано  3  патенти  України  на  корисну  модель,  видано  1

інформаційний лист МОЗ України.
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РОЗДІЛ 1

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК УРАЖЕНЬ

СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ТА МЕТОДИ ЇХ

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

1.1  Мікрофлора  порожнини  рота  в  нормі  і  зміни  нормобіоценозу  при

користуванні знімними пластинковими протезами

Ротова  порожнина  є  однією  з  найбільш  заселених  мікроорганізмами

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

організму [1, 2]. 

Особливість  цієї  екосистеми  полягає  у  тому,  що  вона  перебуває  у

постійному  контакті  із  зовнішнім  середовищем  і  заселеній  у  цій  ніші

мікрофлорою,  яка  піддається  постійному  подвійному  впливу:  численних

факторів зовнішнього середовища,  з  одного боку,  та регуляторних,  захисних

механізмів  макросистеми  –  з  іншого  [3,  4].  При  порушенні  симбіозу

мікрофлори  розвивається  дисбіоз  з  переважанням патогенної  або  умовно-

патогенної  мікрофлори  [1],  до  прояву  якого  належить  розвиток

стоматологічних захворювань [5, 6, 7]. Зокрема, присутність знімних протезів, і

хронічна травма, яка наноситься ними, впливає на мікробіоценоз і часто сприяє

росту патогенної мікрофлори, що може спричиняти виникнення захворювань

слизової оболонки порожнини рота (протезний стоматит, кандидоз,  червоний

плескатий лишай тощо) [8, 9]. 

Мікробний  пейзаж  ротової  порожнини  складають  два  основних  види

мікрофлори: облігатна (резидентна) і факультативна (транзиторна).

Облігатні мікроорганізми (загальна їх чисельність складає більше 95% від

усіх мікробних клітин) постійно присутні в порожнині рота і представлені, в

основному,  сапрофітною  мікрофлорою,  яка  забезпечує  захист  організму

господаря від вірулентних інфекційних агентів.
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Факультативна мікрофлора – тимчасова і  необов’язкова.  Її  присутність

визначається  надходженням  мікробів  з  навколишнього  середовища  і  станом

імунної  системи  організму  господаря.  До  складу  транзиторної  мікрофлори

також входять сапрофітні та умовно-патогенні мікроорганізми [10, 11]. 

Нормомікробіоценоз  порожнини  рота  визначається  оптимальним

співвідношенням присутньої  в  ній мікрофлори,  коли не виникає антагонізму

між окремими видами і не спостерігається надмірного зростання будь-якого з

представників  патогенних  або  умовно-патогенних  мікроорганізмів,  тобто

спільне  співіснування  (симбіоз)  мікроорганізмів  не  призводить  до  розвитку

патології [12, 13]. 

Кількісний  і  якісний  склад  нормальної  мікрофлори  здорової  людини

досить стабільний. Екологічні ніші порожнини рота заселені різними колоніями

бактерій:  на  поверхні  зуба  –  Streptococcus  sanguis,  Streptococcus  mutans,

Actinomyces viscosus, (Actinomyces naeslundii 2); на спинці язика – Streptococcus

salivarius, Actinomyces naeslundii; у каріозних порожнинах – Lactobacillus spp.; у

підясенній  ділянці  –  спірохети  та  рухомі  палочки,  переважно  облігатні

анаеробні,  грамнегативні  бактерії;  у  системі  кореневих  каналів  –  облігатно

анаеробні,  грамнегативні  бактерії.  Зміни  в  екологічній  ніші  мають  значний

вплив на популяцію бактерій [11, 14].

Функції нормальної мікрофлори полягають у наступному: участь у всіх

видах обміну; детоксикація відносно екзо- і ендопродуктів, трансформація та

виділення лікарських речовин; участь у синтезі  вітамінів (групи В, Е, Н, К);

захист; антагоністична (пов’язана з продукцією бактеріоцинів); колонізаційна

резистентність слизових оболонок; імуногенна функція [11, 15]. 

Проте існування певного комплексу умов для забезпечення нормобіозу

(еубіоз – динамічна рівновага інтересів) можливо тільки в ідеальних умовах, що

обумовлює,  у  першу  чергу,  постійна  чистота  порожнини  рота,  перешкода

накопиченню субстрату для активної життєдіяльності мікроорганізмів, а також

підтримка високого рівня природної опірності організму [16, 17]. 

Наявність  ортопедичних  конструкцій  в  порожнині  рота  часто  сприяє

розвитку та підтриманню дисбакеріозу з виникненням патологічних процесів у
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слизовій оболонці язика, щік, губ у вигляді ерозій, гіперплазії та гіперкератозу

[11, 18-20].

Деякі  автори  відзначають,  що  запальні  реакції  можуть  виникати  у

результаті  подразнення  слизової  оболонки  бактеріальним  шаром,  який

утворюється  на  шорсткій  внутрішній  поверхні  базису  протеза  [9,  10].  Під

пластинковим  протезом  виявлені  такі  мікроорганізми,  як  негемолітичний

стрептокок,  ентерокок,  диплокок,  патогенний  стафілокок,  грампозитивні

палички,  лактобактерії,  гриби  роду  Candida  Albicans.  Всі  ці  бактерії,  за

наявності відповідних умов, можуть викликати розвиток запального процесу в

ділянці протезного ложа і є вторинними етіологічними чинниками у розвитку

стоматиту [8, 16, 21].

При  цьому  у  порожнині  рота  спостерігається  мікробний  дисбаланс:

патогенна  флора  витісняє  непатогенні  види.  Такі  зміни  мікробної  рівноваги

активізують  процеси  перекисного  окислення  ліпідів,  ведуть  до  зміни

неспецифічної  резистентності  та  розвитку  запалення  у  тканинах  протезного

ложа  та  подальшої  їх  атрофії  [22,  23].  Крім  того,  у  процесі  запальних

захворювань тканин протезного ложа бактеріальні компоненти, а іноді й цілі

бактерії,  проникають  у  сполучну  тканину  та  взаємодіють  з  фагоцитуючими

клітинами  і  фібробластами  [16].  Сприятливі  умови  для  проникнення

мікроорганізмів у СОПР спостерігаються внаслідок підвищення температури у

ділянці протезного ложа та порушення теплообмінних процесів, а також через

механічно  пошкоджену  слизову  оболонку  внаслідок  шорсткості  та

негомогенності  пластмаси  [9,  10].  Мікроорганізми  активізуються,  виділяючи

продукти життєдіяльності (токсини), що викликають запалення та хворобливі

реакції [14, 24].

Ступінь  і  динаміка  колонізації  протезів  представниками  постійної  та,

особливо,  патогенної  мікрофлори  корелюють  залежно  від  матеріалу  з  якого

виготовлений  протез.  При  цьому  максимальна  адгезія  мікроорганізмів

спостерігалася до протезів з пластмаси [10, 25]. Рыжова И. П. і співавт. [26] на

підставі досліджень зробила висновок, що колонізація представників мікробної

флори  ортопедичних  базисних  матеріалів  визначається  видовою
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приналежністю  мікроорганізму  і  конструкційним  матеріалом.  Так,  група

безмономерних  базисних  полімерів  (Дентал-D)  має  стійкість  до  мікробної

колонізації. 

Узагальнивши  дані  відомості,  можна  чітко  вибудувати  схему  впливу

адсорбованої на протезі мікрофлори. Патогенні мікроорганізми, впливають не

тільки  місцево,  але  і  в  цілому  на  організм.  Місцевий  вплив  обумовлено

виділенням  бактеріальних  токсинів,  які  сприяють  розвитку  запалення  і

підтримують  його.  Під  впливом  токсинів  знижується  стійкість  тканинних

структур  протезного  ложа  до  механічних  впливів.  З  іншого  боку,  постійна

присутність мікроорганізмів на протезах може викликати стан сенсибілізації та

зміни  імунологічної  реактивності  організму.  Бактеріальні  антигени  здатні

утворювати  комплекси  антиген  –  антитіло,  які  активізують  систему

комплементу, звільняючи при цьому різні  біологічно активні медіатори. При

цьому  відзначають  збільшення  фагоцитозу,  хемотаксису  нейтрофілів,

іммуноадгезію, підвищення судинної проникності. Усі дані фактори ведуть до

різкого ослаблення функції опірності тканин пародонту [4, 10, 11, 14].

Отже зміна  гомеостазу  в  порожнині  рота  під  впливом знімних зубних

протезів  неминуче  веде  до  розвитку  запалення  у  ділянці  протезного  ложа

(протезного  стоматиту),  ще  більше  поглиблюючи  порушення  внутрішнього

середовища ротової порожнини [8, 27-32]. Так Маслов А. В. [33] на підставі

досліджень  зробив  висновок,  що  у  13,8%  випадків  застосування  акрилових

пластмас  веде  до  розвитку  протезного  стоматиту,  який  супроводжується

зниженням  функціональної  активності  слинних  залоз,  посиленням  вільно

радикального  окислення  ліпідів  та  активізацією  протеолітичної  активності

ротової  рідини,  збільшенням  мікробного  заселення  порожнини  рота.

Лактобацилли,  актиноміцети,  лептотрихії,  карінобактеріі,  гемолітичні

стрептококи,  протеолітичні  мікроорганізми,  дріжджоподібні  грибки,

дифтероіди,  стафілококи  найчастіше  зустрічаються  на  слизовій  оболонці

протезного  ложа  та  у  слині.  Посилене  розмноження  мікрофлори  під

пластинковими протезами відзначено у багатьох роботах [2, 7, 33-38].
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Також, існують дані про характер змін мікрофлори порожнини рота при

користуванні  знімними  протезами  які  показали,  що  найбільший  ріст

відзначається  у  видів:  Neisseria,  Bacilluss,  Streptococcus,  Leptotrix,  Candida

[11, 14, 39 ].

Ряд дослідників вивчали взаємозв’язок між гігієною порожнини рота та

складом  мікрофлори.  Автори  з’ясували,  що  стафілококи  витісняють  інші

мікроорганізми  і  переважають  в  етіології  стоматологічних  захворювань.

Прояви  стафілококової  інфекції  супроводжуються  розладом  кровообігу  та

ураженням  рецепторних  закінчень  [20,  40].  Таким  чином,  знімні  протези

викликають  у  пацієнтів  зміни  з  боку  слизової  оболонки  рота  зумовлені

токсичними, хімічними, алергічними, температурними факторами, механічною

травмою  слизової  оболонки,  а  також  сприяють  розвитку  патогенної

мікрофлори.

Значна частина досліджень присвячена впливу на процеси адаптації  до

зубних протезів, основна причина яких полягає у розвитку запалення у ділянці

протезного ложа викликаного подразненням сухої слизової оболонки [34, 41-

46]. 

Думка авторів з приводу механічного та контактного хімічного впливу

протезів на протезне ложе залежно від матеріалу, з якого вони виготовлені, не

однозначна [25, 47]. Одні дотримуються точки зору, що цей вплив відсутній,

інші ж вважають розвиток запальних змін слизової оболонки протезного ложа

наслідком  патології  інших  органів  або  механічною  травмою  елементами

протезів  [26].  Ряд  праць  містять  переконливі  докази,  що  будь-які  протези

викликають  патологічні  зміни  слизової  оболонки  протезного  ложа  [28,  41].

Встановлено,  що  запальна  реакція  з  боку  слизової  на  протези  у  жінок

спостерігається частіше, ніж у чоловіків, особливо у віці за 50 років. Розвиток

запальних  реакцій  пов’язують  зі  зниженням  бар’єрної  функції  поверхневого

епітелію,  так  як  індекс  кератинізації  епітеліоцитів  зменшується  у  процесі

ортопедичного лікування [20, 23, 48].

Наявність чужорідного тіла у ротовій порожнині, яким є знімний протез, з

притаманними  йому  негативними  властивостями,  порушує  сталий  баланс
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ротової  порожнини  з  негативними  наслідками,  які  потребують  засобів

профілактики та лікування.

Незважаючи на значні досягнення, результати терапії цих патологічних

процесів не завжди задовільні [16] і потребують подальшого вивчення.

1.2  Засоби  та  методи,  що  забезпечують  пролонговану  дію

медикаментозних препаратів у стоматологічній практиці

За  інформаційними  даними  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я,

розповсюдженість запальних захворювань пародонту у дорослих низки країн

сягає від 64 до 98% [11, 14, 15, 49]. 

З  початку  1970-років,  прагнення  визначити  бактеріальний  генез

захворювань пародонту став важливою ділянкою досліджень. Це привело до

появи  нового  погляду  припустивши,  що  конкретні  бактерії  викликають

специфічні форми захворювань пародонту [50]. Патогенез визначають фактори,

які змінюються індивідуально, а саме біоплівка, генетичний поліморфізм, група

ризику та сприйнятливість пацієнта [50, 51].

Найбільш  доступними  і  високоефективними  при  лікуванні  локальних

запальних та дистрофічно-запальних захворювань залишаються засоби місцевої

антисептикотерапії,  застосування  яких  у  стоматології  має  свої  особливості,

пов’язані зі складним рельєфом слизової оболонки та постійною зволоженістю

порожнини  рота.  Актуальною  проблемою  в  умовах  порожнини  рота

залишається  забезпечення  достатньої  концентрації  активних фармацевтичних

інгредієнтів,  необхідних  для  проведення  терапевтичного  курсу  у  вогнищі

запального процесу впродовж тривалого часу [48, 50, 52-60].

Способи введення  лікарських середників  у вигляді полоскань, іригацій,

мазей,  паст,  гелів,  емульсій,  суспензій,  аерозолів  та  інших  традиційних

лікарських  форма  не  завжди  у  повній  мірі  відповідають  потребам  сучасної

стоматології [61, 62]. Перспективним напрямком у профілактиці ускладнень з

боку тканин порожнини рота є використання біорозчинних лікарських плівок

при  стоматологічних,  ЛОР-захворюваннях  та  інших  запальних  процесах  на
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слизовій оболонці людського організму. Залежно від локалізації захворювання,

аплікацію лікарською плівкою можна проводити на слизові оболонки ротової

порожнини, ока, носа та навіть стравоходу [24, 63-68].

Аналіз  різних за властивостями лікарських засобів для стоматологічної

практики  дає  змогу  стверджувати,  що  на  тепер  фармацевтична  технологія

розвивається у двох основних напрямках, а саме: удосконалення традиційних

медикаментозних  середників  та  розробка  лікарських  форм  нової  генерації.

Відомо,  що одним із  методів удосконалення традиційних лікарських форм є

пролонгування їх дії за умови локального застосування [39, 50, 69-80].

Підясенні мікроорганізми скупчуються на поверхні пришийкової ділянки

кореня, утворюючи структурований, щільно прикріплений шар. Така біоплівка

ефективно захищає мікроорганізми від впливу антимікробних препаратів [14].

Системне введення антимікробних препаратів у звичайних дозах не дозволяє

досягнути  їх  концентрації,  достатньої  для  знищення  бактерій,  захищених

біоплівкою.  Достатню  концентрацію  для  ефективного  впливу  на

мікроорганізми навіть у біоплівках, які не були видалені у процесі механічної

терапії, можливо створити за допомогою безпосереднього, місцевого введення

фармацевтичних  інгредієнтів  [50,  72].  Особливо  даний  метод  актуальний  у

важкодоступних  для  інструментів  місцях  дислокації  патогенів,  таких  як

відкрита  коренева  фуркація  та  глибокі  кісткові  кишені.  Для  того,  щоб  бути

ефективним, лікарський середник повинен проникати у всю ділянку охоплену

інфекційним  процесом  із  збереженням  достатньої  концентрації  впродовж

тривалого терміну [14, 78]. 

Деякі  лікарські  середники  володіють  властивістю  зв’язуватися  із

поверхнями  м’яких  і  (або)  твердих  тканин,  створюючи  таким  чином  “депо

ліків”. Зв’язаний препарат поступово виділяється у біологічно активній формі,

що  подовжує  його  період  напіввиведення.  Така  властивість  відома  як

субстактивність (незалежність) та була вперше описана у стоматології стосовно

хлоргексидину  [79].  Механізм  дії  препарату  полягає  у  тому,  що  позитивно

заряджені  молекули  хлоргексидину  зв’язуються  із  негативно  зарядженими

складовими пелікул бактерій та протеїнами слини. Хлоргексидин адсорбується
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на поверхні клітинної мембрани чутливих до нього мікроорганізмів із сильною

адсорбцією  до  певних  фосфатвмісних  компонентів.  Це  порушує  цілісність

мембрани  бактерій  та  підвищує  її  проникність.  Таким  чином,  препарат

пригнічує  утворення  пелікул.  Крім  цього,  хлоргексидин  перешкоджає

прикріпленню  бактерій  до  поверхні  зуба  та  пригнічує  розмноження

грампозитивних  та  грамнегативних  бактерій,  а  також  грибків.  Препарат

поступово  вивільняється  із  зв’язку  з  протеїнами  слини  і  діє  атисептично

впродовж 8-12 годин [80].

Хлоргексидин  –  один  з  найбільш  активних  катіонних  бактерицидних

препаратів  [81] та  рахується  кращим  антисептиком  для  зовнішнього

використання  широкого  спектру  дії.  Проілюстровано,  що  зовнішнє

використання  хлоргексидину  при  лікуванні  опікових  ран  сприяє  швидкій

епітелізації ранової поверхні, при лікуванні інфікованого дерматиту ефективно

знижує  прояви  запального  процесу  за  рахунок  вираженої  антимікробної  дії

(особливо по відношенню Pseudomonas aeruginosa) [53, 82-87]. Існують дані, що

такою властивістю, у певній мірі, володіє тетрациклін після тривалої підясенної

ірригації [78]. Проте, для підтримки високої концентрації упродовж тривалого

терміну  необхідно  стабільне  виділення  фармацевтичного  препарату  із

потужнішого депо.

Саме  тому,  перспективним  напрямом  фармакотерапії  є  створення  та

використання у практичній стоматології  медикаментів пролонгованої дії.  Усі

способи пролонгування  поділяються  на  технологічні,  хімічні  та  фізіологічні.

Технологічний  метод  включає  в  себе  створення  різних  покривів  для  ліків:

восково-жирові  суміші,  шеллак  з  рослинними  оліями,  білкові  речовини,

високомолекулярні  воски.  Даним  методом отримано нові  лікарські  форми  –

гранули, мікропеллети, розроблений метод мікрокапсулювання [63, 64, 88].

Більшість  методів  одержання  пролонгованих  медикаментів  відноситься

до  хімічних.  Принцип їх  синтезу полягає  у  перетворенні  хімічної  структури

ліків  та  допоміжних  речовин.  Фізіологічні  методи  ґрунтуються  на  певних

фізіологічних функціях організму [89]. 
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Локальне постачання фармацевтичних інгредієнтів  набуває  усе  більшої

популярності за рахунок тривалої медикаментозної дії та більшої концентрації

препарату  у  передбачуваному  місці,  використовує  низькі  дози  препарату

загального впливу з відповідним зниженням побічних ефектів у порівнянні із

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  [24,  50,  90-93].  Місцева

доставка  лікарських  засобів  дає  можливість  використовувати  фармацевтичні

інгредієнти не придатні до системного введення [94]. 

Перші літературні  дані вивчення монолітних волокон у якості  системи

депо та локальної доставки лікарського засобу при захворюваннях пародонту

були напрацювання Dr. Lindhe J.,Goodson J.M. [95]. У якості матриці, автори

використали  етилен  вінілацетатні  волокна  у  які  включили  тетрациклін

гідрохлорид та помістили їх у пародонтальні кишені. Недолік системи полягав

у тому, що нитка видалялася з кишені набагато раніше, ніж проявлялась дія

препарату. Але впровадження нового підходу до терапії дало поштовх до нових

напрацювань. 

Наступна  розробка  була  представлена  гелевими  полімерами,  які

поміщалися у тонкий шприц із голкою з тупим кінцем. Недоліком було те, що

величина  тиску  при  виштовхуванні  гелю  та  діаметр  голки  створювали

незручності  у  користуванні. Вирішення  даної  проблеми  було  створення

картриджа із гелем. Необхідна кількість гелю вводиться через канюлю з голкою

26/28 з тупим кінцем у парадонтальну кишеню. 

Перспективно  себе  зарекомендувала  система  синтетичних  полімерних

чіпів.  На  даний  час,  позитивні  результати  показує  транспортна  система  із

біорозкладного  колагену,  який  насичується  активним  фармацевтичним

інгредієнтом, який виділяється упродовж 7-10 діб [93].

Вивільнення  лікарських  середників  за  допомогою  місцевих  пристроїв

доставки  здійснюється  також  за  допомогою  резервуарних  та  монолітних

систем. 
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Резервуарні  системи,  які  володіють  неконтрольованим,  тривалим

вивільненням  лікарських  середників,  представлені  волокнами,  гелями  та

системою діалізних трубок. Найбільшого поширення набули низка препаратів:

розчин  міноцикліну  гідрохлориду  у  формі  2%  мазі  (Dentomycin,  Periocline),

бензоат  метронідазолу у формі  25% гелю (Dumex,  Elyzol),  який твердне під

дією  ясенної  рідини,  вводять  за  допомогою  канюлі  з  тупим  кінцем  двічі  з

інтервалом 1 тиждень. Система діалізних трубок представляє собою пристрій 5

мм  довжиною  та  0.2  мм  шириною  з  лікарським  розчином  у  середині,  яка

поміщається у зубоясенну кишеню на термін 1 тиждень [78]. 

Передчасне  видалення  із  зубоясенної  кишені  та  швидке  вивільнення

фармакологічних  середників  із  запропонованих  систем  дало  перевагу  щодо

використання  монолітних  систем  доставки  лікарських  засобів  із

контрольованим  вивільненням  медикаментів.  У  монолітних  пристроях

фармакологічний засіб розпреділений у суцільній полімерній матриці. Це може

бути, наприклад, акрилові смужки, етилен вінілацетат (EVA) волокна, смужки

на основі етилцелюлози, поліетиленгліколю, гідроксипропілметил целюлози та

зшитих колагенових плівок [78]. 

Вивільнення  середників  із  монолітних  систем  залежить  від  дифузії

лікарського засобу через матрицю. Існують два типи монолітних систем, які

використовуються у ротовій порожнині: нерезорбуючі,  коли полімер зберігає

свою цілісність при вивільненні інгредієнту та резорбуючі,  які  розпадаються

при  вивільненні  препарату.  Полімерні  плівки  отримують  у  промисловому

виробництві  методом екструзії  (виштовхування)  до тонкої  плівки та шляхом

пресування  між  нагрітими  валками  [94].  Також  існує  метод  лиття  із

розчинником,  при якому полімер розчиняють у відповідному розчиннику до

утворення в’язкого розчину,  який потім розпреділяють на плоскій неклейкій

поверхні  для випаровування розчинника.  Отриману плівку відшаровують від

поверхні.  Можлива,  також,  безпосередня  полімеризація  у  підготованій

індивідуальній формі у технічній лабораторії [63-65].

Стоматологічна лікарська плівка на полімерній основі – один із найбільш

перспективних  напрямків  медичної  та  фармацевтичної  галузі,  оскільки
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аплікаційну  лікарську  композицію  апробовано  не  тільки  доклінічно,  але  й

клінічно  при  очних,  ЛОР-захворюваннях  слизової  оболонки  людського

організму,  частково  стоматологічних  [8,  96-105]  тощо.  Отже,  є  всі  підстави

розглядати  стоматологічну  лікарську  плівку  за  способом  уведення  діючих

речовин,  як альтернативу щодо м’яких лікарських засобів (мазі,  пасти, гелі),

ін’єкцій, фізіотерапевтичних методів (електрофорезу та іонофорезу) тощо [94,

106-109]. 

На  сьогодення  розробка  плівконосіїв  на  полімерній  основі  та

лікарських  гідрогелевих  композицій  у  вигляді  плівок  є  актуальним

питанням не тільки в Україні,  але й за кордоном, де аплікаційні лікарські

засоби  отримали  назву  трансдермальних  терапевтичних  систем.  Про  це

свідчать  чисельні  публікації  з  розробки  та  застосування  полімерного

покриття для ран різної етіології, опіків тощо [107, 110-112]. 

Так лікарська плівка "Диплен-Дента" з хлоргексидином використовується

у  лікуванні  запальних  захворювань  пародонту  різного  ступеня  важкості.

Встановлена  ефективність  її  лікарської  дії  при  катаральному  гінгівіті  та

генералізованому парадонтиті легкої та середньої ступеня важкості [113, 114]. 

Наявність численних механізмів взаємодії між імунологічними процесами

і станом асоціацій резидентної флори у хворих на пародонтит дало поштовх для

вивчення показів та оцінки ефективності застосування біополімерних плівок з

імуномоделюючим компонентом  у  комплексному лікуванні  генералізованого

пародонтиту. Для цього у біополімерну плівку був уведений імуномодулятор

левомізол,  який  поєднується  із  метронідазолом.  Біологічно  активні  плівки  з

левомізолом  та  метронидазолом  знайшли  клінічне  застосування  у

комплексному лікуванні пародонтиту середнього ступеня важкості, а також як

попередній етап ортопедичного лікування [115].

Запропоновано  поєднання  лікарських  препаратів  кавінтон,  лікопід,

уведених  у  склад  стоматологічної  плівки  «Диплен  –  Дента»,  яка  сприяє

регуляції порушень мікроциркуляторного русла тканин пародонта та корекції

місцевого імунітету. Для лікування травматичних уражень слизової оболонки

порожнини  рота,  шляхом  включення  регенерату  солкосерила  створена
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пролонгована  лікарська  форма  «Диплен-дента  С»,  яка  сприяє  значному

скороченню термінів  загоєння  слизової  оболонки.  Незважаючи  на  агресивне

середовище  порожнини  рота,  рани  гояться  з  більш  коротким  періодом

запалення і не заподіюють сильних занепокоєнь пацієнтові. [114, 116]. 

Солкосерилдентальна  адгезивна  паста  (Solko  Basel  AG)-стандартний

депротеінізований  екстракт  з  крові  телят,  що  містить  амінокислоти,

оксикислоти,  дезоксирибозиди,  володіє ранозагоюючою і  знеболюючою дією

[117]. 

Лікувальний  композит  Actisite,  (Соrporation,  Palo  Alto,  California)  [94]

представляє  собою  смужку  23  см  довжиною  та  0,5  мм  у  діаметрі,  який

забезпечує  вміст  12,7  мг  тетрацикліну  гідро  хлориду. Actisite став  першим

препаратом  із  контрольованим  вивільненням  протимікробного  середника  та

рекомендований у практику з  1994 року.  Волокно,  у вигляді  тонкої  мотузки

вводять у пародонтальну кишеню спеціальним штопфером та видаляють через

7-10  днів.  Фіксують  волокно  ціанокрилатним  клеєм  і  (або)  пародонтальною

пов’язкою.  Волокна  не  піддаються  біохімічному  розпаду  та  потребують

видалення у кінці терапії. Концентрація тетрацикліну у ясенній рідині досягає

початкового рівня 1590 мг/мл та підтримується на середній концентрації 1300

мг/мл протягом одного тижня [14, 78]. 

Atridox (doxycycline  hyclate)  10%  гіклат  доксицикліну  –  антибіотик

широкого  спектру  дії,  напівсинтетичний  тетрациклін,  який  володіє

бактеріостатичними  властивостями  через  пригнічення  синтезу  білка.

Біорозкладна система представлена у двох шприцах. Один шприц містить 42,5

мг  доксицикліну;  другий-450  мг  системи  доставки  –  текучої  полімерної

композиції.  Вміст  двох  шприців  змішують.  Це  єдиний  гель  –  антибіотик

місцевого застосування, який м’яко поміщається у пародонтальну кишеню та

заповнює  усі  найменші  проміжки  між  зубами  та  яснами.  При  контакті  із

пероральною  рідиною  (слиною),  гель  твердне  до  консистенції  воску  та

проявляє свою активність упродовж 21 доби [78]. 

Препарат  Arestin містить  антибіотик  міноциклін  гідрохлорид  1  мг  у

біорозчинному полімері poly (glycolide-co-dl-lactide), або PGLA який отриманий
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у  процесі  мікрокапсулювання.  Міноциклін  належить  до  антибіотиків

тетрациклінового ряду та володіє антибактеріальною дією шляхом інгібування

синтезу білка [34]. Після нанесення мікросфери прилипають до стінок кишені.

Упродовж 2-тижневого періоду,  у  процесі  гідролізу,  міноциклін дифундує із

мікросфери.  На 14-у добу,  рівень діючої  речовини у  пародонтальній кишені

становить 340 мг/мл. [118]. 

Лікарська  форма  PerioChip (chlorhexidine  gluconate)  біорозкладна

матриця, на основі гідролізованого желатину, який містить 34% хлоргексидину.

Маса чіпу становить 7,4 мг, має форму закругленого при основі прямокутника

розміром 4 х 5 х 0,35 мм та  містить 2,5 мг хлоргексидину.  Таку  пластинку

пінцетом  поміщають  у  пародонтальну  кишеню  глибиною  більше  5  мм

закругленою стороною у напрямку дна кишені. Середня концентрація діючої

речовини  у  ясенній  боріздці  для  7-добового  періоду  становить  125  мкг/мл.

Дослідження показали придушення патогенної флори у пародонтальній кишені

на термін до 11 тижнів після лікування [119-121]. 

Препарат  Periostat  перший  FDA  затверджений  системний  препарат,

інгібітор колагенази у ясенній рідині, як доповнення до комплексної терапії при

пародонтитах.  Кожна  таблетка  містить  23  мг  доксицикліну  Hyclate,

еквівалентній 20 мг доксицикліну [122]. 

Останні  дослідження  ілюструють  новий  напрямок  у  розвитку  систем

локальнї  доставки  ліків.  Це  множинні  багатошарові  плівки  із  поетапним

виділенням фармацевтичних інгредієнтів, відповідно до етапності лікувального

процесу. Така плівка містить у собі метронідазол, кетопрофен, доксициклін та

симвастатин  для  ліквідації  інфекції,  пригнічення  запалення,  попередження

руйнації тканин та, відповідно, регенерації  кістки. Дана мета була досягнена

збільшенням  кількості  шарів  та  шляхом  включення  повільного  вивільнення

середників  із  полімерного шару.  Аналіз  антибактеріальної  та протизапальної

активності показали 100% біологічну активність фармацевтичних інгредієнтів,

що вивільняються поетапно [123, 124]. 
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1.3 Стратегія адаптації  і  принципи лікування ускладнень при знімному

протезуванні

Найпоширенішим  конструкційним  матеріалом  при  знімному

протезуванні слугує пластмаса, основу якої складають акрилові або епоксидні

мономери.  Перевагами  акрилових  пластмас  є  висока  технологічність,

доступність і естетичність. Однак, вони володіють негативними властивостями,

які можуть слугувати середовищем для розвитку деяких видів мікроорганізмів

[125-128].  Але  головний  недолік  –  присутність  метилметакрилату,  здатного

вивільнятися  з  акрилового  протеза  і  викликати  токсико-алергічні  стоматити

[129-135],  з порушенням структури слизової оболонки протезного ложа [136,

137]. 

До захворювань СОПР, яке ускладнює протезування знімними зубними

протезами,  відносяться  сухість  слизової  оболонки  порожнини  рота

(ксеростомія),  запальні  захворювання,  такі  як  червоний  плоскатий  лишай,

лейкоплакія, хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит та тощо [41, 138,

139].  При  хронічному  кандидозі  і  наявності  алергічних  реакцій  на

конструкційний матеріал, розвивається контактний алергічний стоматит, який

припиняється лише після усунення знімного протеза [140]. Опірність слизової

оболонки  протезного  ложа  знижується  при  захворюваннях  крові,  при  яких

спостерігається  розпушення  та  витончення  і,  як  наслідок,  легкоранимість

слизової.  У  пацієнтів,  які  нещодавно перенесли  грип,  захворювання  верхніх

дихальних шляхів є зміни і в слизовій оболонці протезного ложа. У хворих, які

страждають на алергійні захворювання, можуть бути реакції на речовини, що

входять  до  складу  базисного  матеріалу.  Якщо  хворий  під  час  протезування

проходить  курс  лікування  будь-якого  захворювання,  ортопед  повинен  бути

повідомлений  про  це  [141].  Дослідники  проблем  адаптації  до  знімних

конструкцій  часто  вказують  на  нейропсихологічні  аспекти  несприйняття

протезів,  наприклад,  розвиток  синдрому  уявної  печії  у  порожнині  рота  за

відсутності об’єктивних причин [142-146].
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В  ортопедичній  стоматології  поняття  адаптація  має  вузьке  значення  –

звикання пацієнта до зубного протезу.  Саме проблема звикання залишається

актуальною у стоматології  [147-149]. Адаптація пацієнтів до зубних протезів

залежить  від  багатьох  факторів  [150,  151].  Значну  роль  відіграють  запальні

процеси в  порожнині  рота,  зумовлені  зміною кількісного та  якісного складу

мікрофлори  і  неадекватністю  імунної  відповіді,  які  сприяють  розвитку

патологічних  процесів  у  порожнині  рота  [152-156].  Наявність  потужного

місцевого  імунітету  слугує  надійною  перешкодою  проникненню  патогенних

мікробів у внутрішнє середовище організму і розвитку інфекційних процесів.

Усі реакції природного імунітету розвиваються у відповідь на проникнення в

організм  патогенного  агента  і  є  високоспеціфічними  [153,  154].  Вивчення

впливу  зубних  протезів  з  акрилових  базисних  матеріалів  на  стан  факторів

місцевого  захисту  слизової  оболонки порожнини рота  показало,  що тривале

користування  зубними  протезами  не  тільки  негативно  впливає  на  гомеостаз

ротової  порожнини,  сприяє  збільшенню  кількості  умовно-патогенних

мікроорганізмів, але також веде до зниження захисних властивостей слизової

оболонки [155-158]. 

Особливістю  знімних  ортопедичних  конструкцій  є  колонізування

мікроорганізмами, що утворюють шар біоплівки. Протез створює сприятливі

умови для розмноження різних мікроорганізмів, у тому числі й патогенних. Про

те,  що  погіршуються  мікробіологічні  показники  під  впливом  пластинкового

протеза, свідчать результати численних досліджень [155-163].

До негативних наслідків слід віднести «парниковий ефект», який виникає

при  користуванні  протезами  з  пластмасовим  базисом,  який  володіє  малою

теплопровідністю.  Внаслідок  цього,  під  протезом  зберігається  температура,

вище температури тіла людини [163], що сприяє розмноженню мікроорганізмів,

які  виділяючи  бактеріальні  токсини,  викликають  запалення,  яке

супроводжується відчуттям печії та болем [136, 144, 164, 165]. 

З  метою  профілактики  негативної  дії  знімних  пластинкових  протезів

запропоновано  багато  методів,  серед  яких  зменшення  концентрації  домішок

шляхом кип’ятіння, застосування УВЧ – полімеризації тощо [166-168].  Проте
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всі вони складні та трудомісткі у своєму виконанні і  не можуть гарантувати

досягнення оптимальних результатів [169-173].

Широке  застосування  отримали  еластичні  матеріали  у  виготовленні

базисів  знімних  протезів  [174-179].  Доведено,  що  застосування  м’яких

еластичних базисів веде до зниження кількості ускладнень, які виникають при

користуванні знімними пластинковими протезами і є незамінним, особливо при

несприятливих  умовах  у  ділянці  протезного  ложа  [180-182].  Крім  того,  при

використанні  протезів  з  м’яким  шаром  базису,  жувальна  ефективність

підвищується в середньому на 17-20% [183, 184]. 

Прискоренню адаптації  до  знімних протезів  сприяють профілактика  та

лікування супутньої стоматологічної патології з елементами ураження слизової

оболонки  протезного  ложа.  Так,  при  алергії  на  пластмасу  пропонують

проводити  спеціальну  обробку  зубного  протезу  для  зменшення  міграції

мономера  в  ротову  порожнину,  спеціальний  режим догляду  за  порожниною

рота і превентивну антигістамінну терапію [185-188]. 

При сухості СОПР запропоновані зубні протези з резервуаром для рідини

з  метою забезпечення  повноцінного  зволоження слизової  оболонки,  а  також

спеціальні  гелі.  Так,  при  сухості  СОПР  обґрунтовано  застосування  гелю,

призначеного  для  корекції  функціональної  активності  слинних  залоз  та

екранування протеза [34].  У більш короткі терміни проходить адаптація при

екранізації знімного зубного протеза гелієвими композиціями[33, 34, 189, 190].

Пропонують  адаптаційні  кондиціонери  у  вигляді  рідини,  що  наносяться

безпосередньо на слизову оболонку протезного ложа [191-192]. 

Одним  з  найбільш  актуальних,  доступних  та  ефективних  варіантів

вирішення проблем, що виникають на етапі фіксації та в період адаптації  до

знімних  протезів  у  пацієнтів  з  повною  відсутністю  зубів,  є  застосування

адгезивних  матеріалів.  Можливості,  характеристики,  переваги  і  недоліки

більшості  таких  матеріалів  добре  вивчені,  але  потенціал  їх  визначений  не

повністю.  При  виборі  клейової  композиції  важливо,  щоб  вона  одночасно

володіла  такими  позитивними  якостями,  як  хороші  фіксувальні  властивості,
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особливо у складних клінічних умовах, з вираженою антибактеріальною дією,

біоінертністю та оптимальною вартістю [32, 188, 189]. 

Так С. Е. Жолудев, розробив адгезивний засіб, якісно новий за складом,

на відміну від запропонованих на даний час адгезивних гелів – середників для

фіксації  знімних  зубних  протезів  на  основі  тізолу  та  прополісу  [193],  що

дозволило поліпшити процес адаптації до зубних протезів у 93,5% випадків. 

Створена плівка «Протоплен – М», до складу якої введений солкосерил, і

яка  застосовується  у  клініці  знімного  протезування  при  повній  відсутності

зубів,  сприяє  фіксації  і  стабілізації  знімних  зубних  протезів  з  певним

лікувальним ефектом [194]. 

У пацієнтів, які користуються знімними протезами з акрилових пластмас,

неминуче  виникають  зміни  з  боку  тканин  протезного  ложа  в  результаті

затримки  самоочищення  ротової  порожнини.  Відбувається  модифікація

мікрофлори, розвивається оральний кандидоз. Різними авторами пропонується

безліч засобів для лікування даного ускладнення [28-30, 195-198]. 

Поряд з цим вважається, що одним із шляхів підвищення ефективності

лікування кандидозу, є вплив на місцевий імунітет порожнини рота [154, 199-

201].  Досліджуються  спроби  поєднання  лікувального  та  профілактичного

ефектів  при  ортопедичному  лікуванні  знімними  протезами.  У  практику

впроваджуються  різні  протизапальні,  протигрибкові,  антибактеріальні  та

імунологічні засоби. 

У результаті проведених мікробіологічних досліджень отримані дані про

те,  що  на  відміну  від  інших  клейових  складових,  клейова  композиція,

модифікована  іонами  срібла,  має  виражену  антибактеріальну  дію  відносно

патогенної  і  умовно-патогенної  мікрофлори  завдяки  присутності  в  її  складі

іонів  срібла  у  співвідношенні  0,001-0,002% за  масою.  На  підставі  клініко  –

експериментальних,  фізико  –  хімічних  і  фізико  –  механічних  досліджень

доведено,  що  клейова  композиція,  модифікована  іонами  срібла,  має  вищі

показники термостійкості та адгезивної міцності [39, 72, 177, 183, 184]. 

Ефективність  лікування  та  естетичний  результат,  у  тому  числі

ортопедичними методами, зростає у тих випадках, коли вдається досягнути та
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підтримувати  здоров’я  ясен.  Однак,  постановка  естетичних  коронок  часто

приводить  до  виникнення  ятрогенного  травмування  пародонту  [78].

Травмування м’яких тканин під час, або після фіксація протезів може негативно

впливати на кінцевий результат реставрацій, а також на віддалені наслідки для

пародонту. Кровоточивість ясен під час препарування зубів, ретракції ясен та

отримання відбитків не тільки може серйозно відбитися на якості прилягання

краю коронки. Нездорові тканини, які легко кровоточать, також мають велику

ймовірність бути травмованими підчас протезування [103, 202].

При  іммедіат  протезуванні  пацієнт  після  множинного  видалення  зубів

отримує протез безпосередньо після операції. Найбільш зручним та доступним

для  пацієнта  у  даній  ситуації  є  пластинковий  знімний  протез  з  опорно  –

утримуючими кламерами. Через деякий час, який потрібний для повноцінного

ранового  загоєння,  появляються  умови  для  постійного  протезування,  не

залежно від складності клінічної ситуації та способу її вирішення. Однак разом

із позитивними сторонами у імедіат протезів є і певні недоліки, основний з яких

негативна дія імедіат протезів на раневу поверхню ясен. Отож, у цій ситуації,

оптимальним  є  застосування  захисних  матеріалів  між  протезом  та  рановою

поверхнею  альвеолярного  відростка,  які  б  володіли  антимікробними  та

регенеративними властивостями [20, 202, 203]. 

Крім  проблем  зубного  протезування  у  стоматологічній  практиці  часто

зустрічається травма слизової оболонки рота у вигляді післяопераційних ран,

опіків,  пошкоджень  інструментами,  знімними  протезами,  травма  ясен  при

препаруванні  зубів  під  ортопедичні  конструкції  обертовими  інструментами

тощо.  Найбільш поширеною формою захисту ранових поверхонь у порожнині

рота,  продовжує  залишатися  йодоформна  пов’язка,  проте  існують  недоліки

даної методики. Йодоформну турунду, аж до епітелізації, необхідно періодично

міняти, що викликає у пацієнта болючість і кровоточивість ранової поверхні.

Процес  рівномірної  епітелізації  порушується  і  стає  тривалішим. Потрібні

пошуки замінників йодоформної  турунди,  які  б володіли антимікробними та

імунозахістними властивостями та не потребували їх частої заміни у процесі

загоєння рани [204-207].
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Таким чином,  впровадження в  практику нових лікарських препаратів  і

засобів,  що  сприяють  процесам  відновлення  слизової  оболонки  протезного

ложа, а також профілактиці можливих ускладнень при експлуатації знімними

пластинковими протезами, є актуальним науково – практичним завданням.

Основні положення розділу викладені у наступній публікації: [76]. 

1.  Комариця  О.Й.,  Угляр  І.  М.  Системи  локальної  доставки  ліків  у

стоматологічній практиці / О. Й. Комариця, І. М. Угляр // Актуальні проблеми

сучасної медицини 2018. Т. 18, Вип. 2 (62) С. 311 ¬ 317.

47



РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Пацієнти  перебували  на  обстеженні  та  лікуванні  у  клініці  кафедри

хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО (зав. каф. – проф.. Вовк Ю. В.)

та  Стоматологічного  медичного  центру (директор –  доц.  Шибінський В.  Я.)

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Усі  пацієнти  дали  письмову  згоду  на  обстеження  відповідно  до  протоколу

клінічного  дослідження,  схваленого  комісією  з  питань  біоетики  Львівського

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

2.1 Загальна характеристика хворих задіяних у дослідженні

У  клінічні  дослідження  залучено  105  хворих,  які  при  передпротезній

підготовці  порожнини  рота  потребували  видалення  зубів,  із  наступною

ортопедичною реабілітацією тимчасовими ЗПП.

Згідно завдань дослідження пацієнти поділені на дві клінічні групи: 

1 група контрольна (45 осіб) – виготовлення тимчасових знімних протезів

з акрилової пластмаси за традиційною методикою;

2 група дослідна (60 осіб) – застосований модифікований протез з ГААП

насиченим хлоргексидин біглюконатом. 

Порівняння ефективності застосування протезних конструкцій оцінювали

клінічними,  інструментальними  та  спеціальними  методами  дослідження,

керуючись сучасними принципами діагностики та лікування. 

Розподіл пацієнтів, яким проводили протезування за дослідними групами

та статтю наведено у табл. 2.1, рис. 2.1.

Отже, із 105 осіб, залучених у дослідження було 51 чоловік (48,6%) та 54

жінки  (51,4%).  Розподіл  пацієнтів  за  статтю  у  кожній  групі  відповідно

становив: І група-49% чоловіків, 51% жінок; ІІ група-53,3% чоловіків, 46,7%

жінок. 
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Таблиця 2.1 – Розподіл пацієнтів за статтю у групах

Стать Загальна
кількість

І група
(n=45)

ІІ група
(n=60)

N % N % N %

Чоловіки 51 48,6 22 49,0 32 53,3

Жінки 54 51,4 23 51,0 28 46,7

Усього 105 100 45 100 60 100

Рисунок 2.1 – Розподіл пацієнтів за статтю у групах

Вік обстежених пацієнтів складав від 55 до 90 років.

Усього пацієнтам, було виготовлено 148 знімних пластинкових протезів.

Їх розподіл за видами протезів представлений в табл. 2.2 та рис 2.2.

Отже, загалом було виготовлено 148 знімних протезів, з них-64 (43,2%)

повних  знімних  та  84  (56,8%)  часткових  знімних.  У  І  (контрольній)  групі

виготовлено 63 протези, з яких 39 (60,0%) часткові знімні та 25 (40,0%) повні

знімні;  у  ІІ  (дослідній)  групі  виготовлено  85  протезів-38  (44,7%)  повних

знімних та 46 (55,3%) часткових знімних.
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Таблиця 2.2 – Розподіл виготовлених знімних пластинкових протезів за

дослідними групами

Вид протезу Загальна
кількість

І група
(n=45)

ІІ група
(n=60)

N % N % N %
Повний знімний 
протез

64 43,2 25 40,0 39 44,7

Частковий знімний 
протез

84 56,8 38 60,0 46 55,3

Усього 148 100 63 100 85 100

Рисунок 2.2 – Розподіл виготовлених знімних пластинкових протезів за

дослідними групами

Термін  експлуатації  тимчасового  ЗПП  у  середньому  складав  21  ±  2,3

доби. Пацієнтам усіх груп базиси ЗПП виготовлені з одного виду пластмаси –

«Фторакс».
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2. 2 Клініко-технологічна характеристика матеріалу та медикаменту, які 

вивчалися у дослідженні (ГААП та ХБ)

Сучасні  тенденції  та  потреби  пацієнтів  для  відновлення  функції  та

естетики  ЗЩС  сприяють  розвитку  біомедичного  матеріалознавства,  пошуку

нових полімерів та мінерал-полімерних композицій.  Особливу зацікавленість

викликають деякі лікарські середники, які володіють властивістю зв’язуватися

із поверхнями м’яких і (або) твердих тканин порожнини рота, створюючи таким

чином  “депо  ліків”.  Зв’язаний  препарат  поступово  виділяється  у  біологічно

активній  формі,  що  подовжує  період  його  напіввиведення.  Така  властивість

відома  як  субстактивність  та  вперше  описана  у  стоматології  стосовно

хлоргексидину.  Механізм  дії  препарату  полягає  у  тому,  що  позитивно

заряджені  молекули  хлоргексидину  зв’язуються  із  негативно  зарядженими

складовими мембрани бактерій та протеїнами слини. Хлоргексидин (N,N-bis(4-

chlorfenyl)-3,12-diimin-2,4,11,13-tetraazatetradekandiimidamid)  (рис.  2.3)  –

похідне  бігуаніду,  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.  Препарат  поступово  вивільняється  із

зв’язку  з  протеїнами  слини  і  діє  атисептично  впродовж  8-12  годин.  Отже,

антибактеріальна  дія  хлоргексидину  є  двохетапним  процесом,  при  якому

первинним є бактерицидний ефект. Потім наступає тривала бактеріостатична

дія хлоргексидину, яка розвивається завдяки адсорбції його на зубну поверхню

і слизову оболонку порожнини рота [78, 80]. 

Рисунок 2.3 – Хімічна структура хлоргексидину
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Таким  чином,  препарат  пригнічує  утворення  зубного  нальоту,

перешкоджає  прикріпленню  бактерій  до  поверхні  зуба  та  пригнічує

розмноження  грампозитивних  та  грамнегативних  бактерій,  а  також  грибків.

Існують дані, що такою властивістю, у певній мірі, володіє тетрациклін після

тривалої підясеневої іригації.

Бактеріостатична дія хлоргексидину (як водних, так і спиртових робочих

розчинів)  проявляється  у  концентрації  0,01%  та  менше,  бактерицидна  –  у

концентрації більше 0,01% за температури 22 оС та експозиції впродовж 1 хв.

Фунгіцидна дія спостерігається за концентрації 0,05% та температури 22 оС, у

випадку експозиції впродовж 10 хв., вірулентна дія – за концентрації 0,01-1%.

(Фармакопейний  препарат  №  UA  /  10769/01/01,  виробник  “Фармацевтична

компанія «Здоров’я» м. Харків) [81].

Незважаючи на властивість хлоргексидину до поступового вивільнення із

зв’язки  з  протеїнами  слини,  для  підтримки  високої  концентрації  упродовж

тривалого терміну, необхідно стабільне виділення фармацевтичного препарату

із потужнішого “депо”.

Для  створення  такого  депо,  нами  запропонована  композиція  на  основі

полівінілпіролідону  та  2-гідроксиетилметакрилату  з  додатками  гідрофобних

мономерів, яка розроблена на кафедрі хімічної технології переробки пластмас

Національного університету «Львівська політехніка». Композицію готується з

полівінілпіролідону  молекулярної  маси  М  =  12  тис.,  як  ініціатор

полімеризаційного затвердження використовується пероксид бензоїлу. 

Розроблено  функціонально  активний  полімерний  гідрогель  медико-

біологічного  призначення  і  підтверджено  його  високу  біосумісність,

тромборезистентність і  стійкість до стерилізації  при підвищеній температурі.

Еластичний  корегуючий  та  лікувальний  гідрогель  відзначається  високим

киснепропускними,  водопоглинаючими  властивостями.  ГААП  володіє

затримувальною здатністю для водорозчинних сполук з молекулярною масою,

більшою за 5·10³. 

Полімерні лікувальні системи пролонгованої і направленої дії дають змогу

в  5-10  разів  зменшити  одноразову  терапевтичну  дозу  лікарської  форми  в
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організмі і забезпечити вивільнення її з постійною швидкістю у широких межах

залежно від pH середовища. Завдяки своїм унікальним властивостям, зокрема

здатністю поглинати значну кількість води або іншого розчинника,  водночас

зберігаючи  характеристики,  притаманні  твердим  тілам  –  визначена  форма,

пружність, міцність під час розтягу та стиску, мають широкий спектр галузей їх

використання  [63,  64].  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. Технічні характеристики ГААП

композиції представлені в таблиці 2.3.

Таблиця 2. 3 – Технічні характеристики ГААП

Характеристика Одиниці

виміру

У сухому стані У гідратованому
стані

Міцність при розтягу н/м·107 4,0-6,0 0,03 – 0,1
Відносне  подовжування
при розриві

% 15-30 180-500

Теплостійкість за Віка ºС 98-120
Водопоглинання % 50-90
Прозорість % 93-95 96
Кисневопроникність м²/с·10 0,5-2
Проникність моль/с·107 3-18

На підставі успішно проведених доклінічних і клінічних випробувань, що

регламентуються наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР (комітет з нової

медичної  техніки)  №7098  від  08.06.89  р.,  цей  препарат  дозволений  до

промислового виробництва і клінічного застосування. Полімер відноситься до

малотоксичних речовин (4 клас токсичності),  не викликає порушень функцій

життєво важливих органів організму (за тестом хронічної токсичності).

Остаточне  формування  гідрогелю  на  основі  адгезивно  активного

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

композицію  після  полімеризації  можна  обробляти  механічно,  надаючи

остаточну  конфігурацію.  Другий  етап  –  гідратація  (насичення  водою)
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високоеластичний  стан,  при  якій  композиція  набуває  високу  сорбційну

здатність до водорозчинних та спирторозчинних субстанцій [65].

2.3 Клінічно-лабораторні методи дослідження

Для  об’єктивізації  дослідження розпрацьовано  анкету,  яка  відображала

стоматологічний статус пацієнта, в яку вносилися дані обстеження до, під час і

після  лікування,  і  на  основі  яких  створено  комп’ютерний  банк  даних.

Обстеження  здійснювалося  за  рекомендаціями  ВООЗ  [208].  При  першому

відвідуванні з’ясовували скарги хворого, анамнез життя, перенесені і супутні

захворювання.  При  об’єктивному  дослідженні  особлива  увага  приділялася

стану слизової оболонки порожнини рота: звертали увагу на колір, вологість,

набряклість,  податливість,  наявність  ерозій,  виразок  та  інших  патологічних

змін. Відзначали ширину прикріплених ясен, рівень прикріплення вуздечки губ,

тяжів перехідної складки,  цілісність зубних рядів, вид прикусу, розташування

зубів у зубному ряду. Патологічну рухомість вивчали за Ентіним. Заповнювали

зубну формулу, оцінювали стан пломб і наявних ортопедичних конструкцій. За

допомогою  інструментального  методу  проводили  діагностичну  перкусію  і

досліджували глибину зубо-ясенної борозенки або патологічної пародонтальної

кишені. 

Для  визначення важкості  ураження пародонту за  ступенем деструкції

кістки альвеолярного відростка і  наявності  деструктивних  процесів  в

періапікальних  тканинах  проводили внутрішньоротову контактну

рентгенографію і ортопантомографію,  а  також  для  визначення  показів  до

видалення зубів. Головні критерії оцінки стану пародонту: інтактний пародонт

–  відсутність  деструктивних  змін  в  кістки;  початкова  ступінь  –  вогнищева

резорбція  або  повне  руйнування  кортикальних  пластинок  на  вершинах

міжзубних перегородок,  але без  зміни висоти міжальвеолярних пегородок;  1

ступінь – резорбція  міжальвеолярних перегородок до 1/3 довжини кореня;  2

ступінь  –  резорбція  міжальвеолярних  перегородок  від  1/3  до  2/3  довжини
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кореня;  3  ступінь  –  резорбція  міжальвеолярних  перегородок  більше  2/3

довжини кореня.

Видалення  зубів,  за  показами,  здійснювали  за  загальноприйнятою

методикою. Через  30-40 хвилин після операції  видалення у  порожнину рота

встановлювали заздалегідь виготовлений тимчасовий знімний протез. Пацієнти

(45  осіб)  контрольної  групи  отримували  знімний  тимчасовий  протез

виготовлений  за  традиційною  методикою.  Використання  модифікованого

тимчасового знімного протезу із приєднаним гідрогелем на основі адгезивно

активного полімеру насиченого хлоргексидин біглюконатом здійснено у хворих

дослідної групи (60 осіб). Здійснювали приєднання ГААП до готового знімного

протезу окремим лабораторним етапом. У проекції ділянок видалених зубів, на

заздалегідь  виготовленому  тимчасовому  знімному  протезі  приєднували  до

внутрішньої  поверхні  протеза  гідрогель  на  основі  адгезивно  активного

полімеру (патент № 111546). Після встановлення модифікованого тимчасового

знімного протезу, пацієнтам дослідної групи додатково проводили інструктаж з

гігієнічного догляду за порожниною рота та знімним протезом із ГААП. Крім

традиційних  настанов,  хворим  рекомендовано  щоденно  після  гігієнічного

очищення  протезу  занурювати  його  спочатку  у  3%  розчин  перекисі  водню

упродовж 10-15 хвилин для очищення гідрогелю, із наступним зануренням у

0,05% р – н хлоргексидин біглюконату упродовж 1,5 год.(патент № 96213).

Клінічне та цитобіофізичне спостереження починали на другий день після

операції  та  здійснювали  упродовж 21  доби.  Дані  обстеження  фіксувалися  в

анкеті (Додаток В).

Для вивчення ранніх термінів раневого загоєння (3- 7 доба) в динаміці

при  місцевому  обстеженні  акцентували  увагу  на  наступних  ознаках:

припухлість м’яких тканин, біль при пальпації, виявлення зон подразнення та

гіперемія.

Ефективність  загоєння  рани  (8  –  21  доба)  після  видалення  зубів

оцінювали за наступними параметрами: очищення рани, наявність грануляцій,

епітелізація, звикання до тимчасового протезу. 
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Критеріями  ефективності  безпосередніх  результатів  лікування  були:

відсутність ускладнень, адаптація до тимчасового протезу, скорочення термінів

лікування.

Оцінку клінічних ознак здійснювали за бальною системою:

А – наявність симптому «+»;

В – слабо виражений симптом «±»;

С – відсутність симптому «-».

2.4  Методика  визначення  електрофоретичної  активності  клітин

букального епітелію

Для оцінки дієвості запропонованого методу передпротезної підготовки

хворих  використано  цитобіофізичне  дослідження  електрофоретичної

активності клітин БЕ за методикою В.Г. Шахбазова [99]. Суть методу полягає в

оцінці  функціонального  стану  організму  за  біоелектричними  властивостями

ядер  клітин,  для  визначення  якої  використано  метод  внутріклітинного

електрофорезу.

Біоелектричні  властивості  клітинних  ядер  визначали  методом

мікроскопії. Для приготування препарату використовували продезинфікований

шпатель. Пацієнт з ротової порожнини виполіскував слину. Клітини букального

епітелію  отримували  шляхом  зіскобу  з  внутрішньої  поверхні  щоки.  Зіскоб

переносили  на  покривне  скло,  розподіляли  на  поверхні  для  отримання

одношарового мазка клітин, додавали одну краплю води і накривали другим

покривним склом. 

Препарат  поміщали  у  прилад  для  внутрішньоклітинного

мікроелектрофорезу «Біотест» (рис. 2.4).
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Рисунок 2.4 – Прилад «Біотест»

Отримані мазки досліджували у мікроскопі МБИ-1 при збільшенні х 400.

Регулювання  режиму  мікроелектрофорезу  проводили  у  відповідності  до

струму.  (режим  0,1±0,01  мА  отримували  при  напрузі  20-30  В).  Змінюючи

полярність  електродів  досліджували  електрофоретичні  властивості  ядер

упродовж  5  хвилин.  Враховували  непошкоджені  клітини  з  ядрами  округлої

форми.  У  кожному  полі  зору  відмічали  ядра,  які  зміщуються  під  впливом

електричного  струму  до  аноду,  та  нерухомі  ядра.  У  кожному  препараті

розглядали не менше 100 клітин і визначали відсоток електронегативних ядер,

що зміщуються.

Електричний заряд живих клітин дозволяє визначити амплітуду коливань

у  змінному  полі.  Показник  клітинного  електрофорезу  відображає  достовірні

дані гомеостазу органів та тканин. Неінвазивний метод забору матеріалу, що

особливо  важливо  у  дітей  та  людей  похилого  віку,  швидкий  та  простий  у

виконанні. 
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2.5  Вивчення  фармакокінетики  вивільнення  хлоргексидину  з  ГААП  у

порожнину рота в різні терміни експлуатації тимчасового знімного протезу

У дослідженні  використовували  хлоргексидин  біглюконат  виробництва

Sigma-Aldrich  (США).  Натрію  гідроксид,  хлоридна  кислота  та  хлороформ.

Універсальний  індикаторний  папір  (Merck,  Німеччина).  Для  вимірювання

оптичної густини використовували спектрофотометр СФ-56 (виробництва АТ

«ЛОМО», Росія) 

У групу дослідження задіяно 40 хворих, які потребували видалення зубів

при  передпротезній  підготовці  до  ортопедичного  лікування,  що  включало  в

себе тимчасове знімне протезування. 

У  проекції  ділянок  видалених  зубів,  на  заздалегідь  виготовленому

тимчасовому протезі, здійснювали індивідуальне моделювання та приєднували

до внутрішньої поверхні протеза ГААП та додатково насичували ХБ. 

Забирали слину у пробірку методом змиву дистильованою водою (20 мл)

після встановлення протеза з ГААП, насиченого хлоргексидин біглюконатом, з

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

наступна година – упродовж чотирьох годин, потім через дві та чотири години.

Сумарно термін дослідження становив 10 годин.

Для виділення і очистки хлоргексидину від супутніх речовин, які наявні у

слині, застосовано поширений метод рідинно-рідинної екстракції.

Хлоргексидин  біглюконат  у  хімічному  відношенні  становить  собою

диглюконат  1,6-ди(4’-хлорофенілдигуанідо)гексану.  У  водному  розчині  він

утворює  катіон  хлоргексидину  і  аніони  глюконової  кислоти.  Згідно

літературних даних [84] константи дисоціації  хлоргексидину становлять pKa1

10,8, pKa2 10,3, тому він екстрагується із водних розчинів при рН 10-10,5 і вище.

Щоб більш детально встановити оптимальні умови екстракції хлоргексидину із

водних  розчині  та  реекстракції  з  органічних  розчинників,  експериментально

вивчено  залежність  ступеня  екстракції  цієї  речовини  із  водних  розчинів  у

залежності від їх рН середовища.
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Для  дослідження  екстракції  хлоргексидину  хлороформом  з  водних

розчинів  готувалися  розчини  хлоргексидину  біглюконату  концентрацією

200 мкг/мл.  Для  створення  відповідних  значень  рН  використовувалася

універсальна буферна суміш.

У  ділильну  лійку  вносили  9  мл  універсальної  буферної  суміші  із

відповідним  рН,  додавали  1  мл  розчину  хлоргексидин  біглюконату  і

здійснювали екстракцію  10  мл  хлороформу.  Хлороформові  витяжки

поміщалися  у  хімічні  чашки  та  випаровували  хлороформ  на  водяному

огрівнику.  Одержаний  сухий  залишок  розчиняли  у  5  мл  0,1  М  хлоридної

кислоти  та  визначали  вміст  хлоргексидину  методом  спектрофотометрії  в

ультрафіолетовій  ділянці  спектру.  Результати  проведених  досліджень

представлені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Вміст хлоргексидину в ультрафіолетовій ділянці спектру

рН екстрації Ступінь екстракції (R%)

(середнє з трьох визначень)
1,0 0
3,0 6,7
5,0 24,6
6,0 36,7
7,0 52,1
8,0 68,6
9,0 88,6
10,0 97,2
11,0 98,4

Експериментально  встановлено,  що  за  значення рН  10  і  вище

екстрагується  більше  95%  препарату,  тому  у  методиках  виділення  для

екстракції  препарату  органічними  розчинниками  із  водних  розчинів

використовували рН 10. Крім того встановлено, що  за значення рН 1 і нижче

хлоргексидин  практично  повністю  переходить  у  водну  фазу,  тому  для

реекстракції  цієї  сполуки  із  хлороформу  ми  використовували  0,1  М розчин

кислоти хлоридної. 

Для розробки методики кількісного визначення хлоргексидину у 0,1 М

хлоридній кислоті отримано спектр цієї сполуки (рис. 2.5).
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Рисунок 2.5 – УФ-спектр хлоргексидину біглюконату у 0,1 М хлоридній

кислоті

Як представлено на рисунку 2.5, спектр хлоргексидину у 0,1 М хлоридній

кислоті  характеризується одною смугою поглинання із  максимумом при 245

нм. Ця довжина хвилі і була обрана для кількісного визначення цієї сполуки у

слині

Методика  визначення  концентрації  хлоргексидину  у  слині  полягала  у

наступному. У ділильну лійку поміщали досліджуваний зразок слини, додавали

20% розчин натрію гідроксиду до рН 10-10,5 (за універсальним індикатором) і

здійснювали трикратну  екстракцію  10 мл  хлороформу.  Утворені  емульсії

руйнували  центрифугуванням  при  3000 об./хв.  Хлороформові  витяжки

об’єднували і поміщали в ділильну лійку і здійснювали трикратну реєкстракцію

хлоргесидину 5 мл 0,1 М хлоридної кислоти. Кислотні витяжки об’єднували,

при  потребі  доводили  їх  об’єм  до  15 мл  і  використовували  для  кількісного

визначення методом УФ-спектрофотометрії.

Кількісне визначення хлоргексидину у слині проводили з використанням

градуювального  графіку  (рис.  2.6).  Для  його  побудови  готувалися  модельні

суміші слини із різним вмістом досліджуваної речовини (20, 30, 40, 50, 60, 70 та
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80 мкг в 1 мл слини). Для виготовлення зразку порівняння використано слину

без додавання хлоргексидину (рис. 2.7). 

Рисунок. 2.6 – УФ – спектр хлоргексидину, виділенного із слини

Рисунок.  2.7  –  УФ-спектри  слини  без  додавання  препарату  після

проведення виділення за наведеною методикою

2.6. Статистична обробка даних дослідження
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Отримані первинні дані були внесені у створені електронні бази даних.

Опрацювання  клінічного  матеріалу  та  результатів  власних  досліджень було

проведено  з  використанням  програми  Microsoft  Excel.  При  виконанні

статистичної обробки даних проведено: 

- аналіз варіаційних рядів (розрахунок  X – середнього арифметичного,

S –  стандартного  відхилення,  XS –  відхилення  середнього  значення,

абсолютної  ( ΔX )  та  відносної  ( ε )  помилок  розрахунку  питомого

коефіцієнту поглинання, 

- аналіз відносних величин (розрахунок екстенсивних показників),

- проведення оцінки вірогідності отриманих результатів (за методом ксі-

квадрат). Різницю вважали достовірною при рівні значимості р <0,05.
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РОЗДІЛ 3

РЕЗУЛЬТАТИ ФАРМАКОКІНЕТИКИ СОРБЦІЇ ТА ДЕСОРБЦІЇ

ХЛОРГЕКСИДИНУ ІЗ ГІДРОГЕЛЮ НА ОСНОВІ АДГЕЗИВНО АКТИВНОГО

ПОЛІМЕРУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Об’єктом дослідження були розчини хлоргексидин біглюконату різних

концентрацій,  пластинки  із  композиції  на  основі  полівінілпіролідону  та  2-

гідроксиетилметакрилату  з  додатками  гідрофобних  мономерів  одержаного

методом  блокової  кополімеризації  за  участі  пероксидного  ініціатора  з

наступною ступеневою гідратацією у нагрітій воді, розчині бікарбонату натрію

та  у  3%  пероксиді  водню.  Композицію  готували  з  полівінілпіролідону

молекулярної маси  М  = 12 тис., як ініціатор полімеризаційного затвердіння

використовували пероксид бензоїлу.

Для розробки методики кількісного визначення знято УФ-спектр розчину

хлоргексидину  біглюконату  з  концентрацією  20  мкг/мл.  Для  приготування

розчину  на  аналітичних  вагах  зважені  0,0100  г  хлоргексидину  біглюконату,

який  поміщений  у  мірну  колбу  об’ємом  100 мл  і  її  об’єм  доведений

дистильованою водою до мітки (Розчин А).  У подальшому 2  мл розчину А

поміщено в мірну колбу об’ємом 100 мл і доведений її об’єм дистильованою

водою  до  мітки  (Розчин  Б).  УФ-спектр  одержаного  розчину  Б  знімали  на

спектрофотометрі СФ-56 в кюветах товщиною 10 мм.

УФ-спектр  хлоргексидину  біглюконату,  наведений  на  рис.  3.1,

характеризується  двома смугами поглинання з  максимумами у  ділянці  230 і

255 нм. Оскільки смуга поглинання з максимумом за 230 нм є інтенсивнішою,

ми вибрали цей максимум для подальших досліджень.
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Рисунок 3. 1 – УФ-спектр водного розчину хлоргексидину біглюконату

Для розрахунку питомого коефіцієнту поглинання приготовлено 3 ряди

розведень  з  концентраціями хлоргексидину біглюконату 5 мкг/мл,  10 мкг/мл,

15 мкг/мл,  20 мкг/мл  і  25 мкг/мл  кожний.  Для  цього  в  мірні  колби  об’ємом

100 мл кожна вносили відповідно 0,5 мл, 1,0 мл, 1,5 мл, 2,0 мл, 2,5 мл розчину

А.  Об’єм кожної  колби доводився дистильованою водою до мітки.  Оптичну

густину  одержаних розчинів  вимірювали  на  спектрофотометрі  СФ-56  за

довжини  хвилі  230 нм  і  розраховували  питомий  коефіцієнт  поглинання  за

формулою:

bC

A
=A см



1%
1 ;

де 1%
1смA  – питомий коефіцієнт поглинання;

A – оптична густина розчину досліджуваної сполуки;

С – концентрація досліджуваного розчину (у%);

b – товщина шару досліджуваного розчину.

Одержані  результати та їх  статистична  обробка [209]  (розрахунок  X –

середнього  арифметичного,  S –  стандартного  відхилення,  XS –  відхилення
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середнього значення, абсолютної ( ΔX ) та відносної ( ε ) помилок розрахунку

питомого коефіцієнту поглинання) наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Розрахунок питомого коефіцієнту поглинання

Концентрація

хлоргекседину

біглюконату, мкг

Оптична густина

одержаних

розчинів

Питомий

коефіцієнт

поглинання

Статистична

обробка

результатів

5 0,166 332

X = 322

S = 7,3

XS = 1,9

ΔX = 4

ε = 1,3

5 0,161 322

5 0,164 328

10 0,335 335

10 0,327 327

10 0,324 324

15 0,488 325

15 0,483 322

15 0,481 321

20 0,632 316

20 0,639 319,5

20 0,634 317

25 0,774 309,6

25 0,778 311,2

25 0,786 314,4

Для вивчення сорбції  у три пробірки наливали по 1 мл 0,05% розчину

хлоргексидину біглюконату. У дві пробірки поміщали по зразку (1 см   1 см

 2 мм) кополімеру і залишали на 1 годину. Після цього розчини з пробірок

зливали у мірні колби об’ємом 25 мл і доводили об’єм кожної колби до мітки.

Оптичну густину одержаних розчинів вимірювали на спектрофотометрі СФ-56.

Порівняльна характеристика сорбції полімером і вихідного розчину наведена в

таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2 – Величина сорбції хлоргексидину біглюконату із вихідного

розчину

Зразок № Оптична

густина

розчину (А)

Концентрація

в 1 мл

мкг/мл

Сорбована кількість

препарату

мкг/г

1 0,454 14,09 56,5

2 0,502 15,6 26,5

Розчин без 
полімеру-сорбента

0,545 16,9 0

Для  вивчення  десорбції  у  пробірку  наливали  5 мл  0,05%  розчину

хлоргексидину біглюконату і поміщали у цей розчин зразок (1 см   1см   2

мм) полімеру для сорбції препарату. При цьому у 3 випадках (зразки 1, 2 і 3)

сорбція відбувалася впродовж 30 хв., ще у 3 випадках (зразки 4, 5 і 6) сорбція

відбувалася 60 хв., а для зразків 7, 8 і 9 сорбція здійснювалася впродовж 90 хв.

Після того, у чисту пробірку наливали 5 мл води, поміщали відповідний

зразок  полімеру  насиченого  хлоргексидином  і  виконували  вимірювання

оптичної густини водного розчину через певні проміжки часу від 40 хв. до 360

хв. Графіки відповідних дослідів десорбції і з розрахунку концентрації мкг у 5

мл на 1 г полімеру при часі сорбції 30 хвилин (рис. 3.2), при часі сорбції 60

хвилин (рис. 3.3) та при часі сорбції 90 хвилин (рис. 3.4).

66



К
он

це
нт

ра
ці

я 
хл

ор
ге

кс
ид

ин
у 

бі
гл

ю
ко

на
ту

Час десорбції

Рисунок 3.2 – Десорбція зразків із часом сорбції упродовж 30 хв. у 0,05%

розчині  хлоргексидину  біглюконату  (цифрами  позначено  номер  зразка

полімеру)
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Рисунок 3.3 – Десорбція зразків із часом сорбції упродовж 60 хв. у 0,05%

розчині  хлоргексидину  біглюконату  (цифрами  позначено  номер  зразка

полімеру)
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Рисунок 3.4 – Десорбція зразків із часом сорбції упродовж 90 хв. у 0,05%

розчині  хлоргексидину  біглюконату  (цифрами  позначено  номер  зразка

кополімеру)

За результатами проведеного дослідження виявлено,  що у всіх зразках

десорбція відбувалася в 2 стадії. Перша стадія – швидке вивільнення препарату

залежно від часу насичення (сорбції) полімеру хлоргесидину біглюконатом. У

випадку сорбції препатату 30 хв. швидка стадія виділення триває до 110-130 хв.

до  концетрації  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 в 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  досліджень  встановлено,  що  найбільші  об’єми

препарату десорбують зразки, одержані під час сорбції упродовж 90 хв. Момент

настання  рівноваги  процесів  сорбції-десорбції  наступає  через  300-320  хв.  за

часу  насичення  (сорбції)  полімеру  лікарським  засобом  60  і  90 хв.  За  часу
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насичення  (сорбції)  полімеру  хлоргексидину  біглюконатом  30  хв.  рівновага

досягається  через  140-160  хвилин.  Виділення  лікарського  препарату  в  усіх

спостереженнях відбувається упродовж тривалого часу, після чого препарат не

виділяється  повністю і  може препаративно  діяти  з  поверхні  тривалий час  у

стані встановленої рівноваги, що підтверджує доцільність застосування даної

системи локальної доставки ліків та її ефективність у лікувальному процесі. 

Зазначимо,  що  умови  лабораторних  досліджень  відрізняються  від

реальних  умов  користування  протезами  у  порожнині  рота,  де  на  матеріал

впливають  зміна  рівня  рН,  температури,  присутність  мікроорганізмів  та

харчових  продуктів.  Однак  результати  лабораторних  досліджень

фармакокінетики  сорбції  та  десорбції  ХБ  із  ГААП  дозволяють  окреслити

рекомендації для подальших клінічних досліджень. Основні положення розділу

викладені у наступних публікаціях: [83, 87, 100, 109]. 
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РОЗДІЛ 4

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЧНИХ

ВЛАСТИВОСТЕЙ З’ЄДНАННЯ ГААП І БАЗИСНОЇ ПЛАСТМАСИ

Метою  цієї  частини  дослідження  було  вивчення  можливості

використання ГААП у складі базису знімних протезів з визначенням міцності

його  з’єднання  з  акриловим  базисом  протеза  у  порівнянні  з  еластичними

пластмасами з поліметилметакрилату Villacryl Soft та Latacryl-L.

Зразки досліджували на адгезійну міцність на зсув за ГОСТу 14759-69.

Підготовлені еластичні підкладки наносили на акрилові пластини, з розміром

площі  склеювання  208  мм  (рис.  4.1)  і  витримували  в  сухо-повітряному

термостаті  за  температури  605 оС  упродовж  2,5  год.  після  затвердіння.

Одержані  зразки  витримували  у  дистильованій  воді  2  доби  за  кімнатної

температури.

Рисунок 4.1 – Еластична підкладка з’єднана з акриловими пластинами

Дослідження  адгезійної  міцністі  гідрогелевої  підкладки  з  акриловою

пластиною  здійснювали  на  розривній  машині  марки  050/RT-601U  фірми

“Kimura Machinery” за швидкості переміщення рухомої траверси 25 мм/хв. Для

порівняння, акрилові пластини з’єднували з еластичними матеріалами Villacryl

Soft та Latacryl-L. 

Значення адгезійної міцності (W) розраховували за формулою:

W = Р  S,

де: Р – навантаження, що руйнує зразок, кгс; 

S – площа склеювання, см2.
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Також здійснено дослідження з визначення адгезійної міцності з’єднання

на відрив згідно ГОСТ 14760-69 (рис. 4.2). Суть методу полягає у визначенні

показника  руйнівної  сили  при  розтягуванні  стандартного  зразку  зусиллям

направленим перпендикулярно до площини з’єднання. 

Рисунок 4.2 – Схема розтягування під час досліджень міцності на відрив:

1 – зразок; 2 – затискач; 3 – тяга; 4 – шарнірна підвіска

Для досліджень адгезійної міцності на відрив використані акрилові зразки

діаметром 20 мм і висотою 10 мм, (рис. 4.3 а, б, в).

а)  б)  в)

Рисунок 4.3 – Акрилові модельні зразки:

а) основний вигляд зразка; б) вигляд зразка збоку; в) акриловий зразок у

з’єднанні із еластичною підкладкою
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Одержані  зразки  витримували  у  дистильованій  воді  2  доби  кімнатної

температури.  За  допомогою  спеціального  пристрою  зразок  закріплювали  у

затискачах розривної машини і за постійної швидкості  деформації  фіксували

силу, за якої зразок руйнується. Дослідження виконували на розривній машині

“Kimura  Machinery”  типу  050/RT-601U за  швидкості  розтягування  25  мм/хв.

(рис. 4.4).

а) б)
Рисунок 4.4 – Зразки для дослідження на відрив на розривній машині:

а – загальний вигляд; б – вигляд до розриву

Значення адгезійної міцності (Wв) на відрив розраховували за формулою:

(Wв)= F  S1,

де: F – руйнівне навантаження, кгс;

S1 – площа з’єднання, см2.

Адгезію  полімерного  матеріалу  (підкладки)  до  субстрату  (базису)

найчастіше характеризують адгезійною міцністю. 

Адгезійна  міцність  –  це  напруження,  яке  необхідно  прикласти  до

адгезійного з’єднання, щоб викликати роз’єднання компонентів. Її визначають

двома способами:
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- одночасним відривом однієї частини адгезійного з’єднання від другої щодо

всієї площі контакту;

- поступовим розшаруванням адгезійного з’єднання.

У роботі використаний перший спосіб – відрив еластичної підкладки. 

До адгезійної міцності входить як робота розриву молекулярних зв’язків

(робота адгезії Wa) так і робота, що витрачається на деформацію компонентів

адгезійного з’єднання (робота деформування Wдеф.).

Wn = Wa + Wдеф

Чим  міцніше  адгезійне  з’єднання,  тим  більше  будуть  деформуватись

компоненти системи до моменту її руйнування. Робота деформації іноді може

переважати  роботу  адгезії,  навіть  у  декілька  разів,  що  може  призвести  до

руйнування базису (субстрату).  Загалом,  термодинамічна робота  адгезії  –  це

єдиний показник, що характеризується адгезією двох тіл і має фізичний смисл

незалежно від умов випробування.

Під  час  руйнування  адгезійного  з’єднання  можливі  наступні  типи

відриву: 

- адгезійний, за якого відбувається повне відшарування адгезиву від субстрату

поверхнею контакту;

-  когезійний,  за  якою  руйнування  відбувається  в  об’ємі  адгезиву  або

субстратом;

-  змішаний,  який  супроводжується  одночасним  руйнуванням:  адгезійним  і

когезійним.

Зазвичай  адгезійну  міцність  оцінюють  величиною  роботи,  яка

встановлена у процесі змішаного руйнування, хоча можливий перший і другий

випадок руйнування, про що свідчать отримані під час досліджень результати. 

На основі виконаних досліджень визначені  середні  значення адгезійної

міцності з’єднань матеріалів, що вивчалися (таблиці 4.1).
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Таблиця 4.1 – Фізико-механічні характеристики з’єднання визначених за

методом “на зсув”

№
з/п

Тип
підкладки

Значення
обчислень

напруження
при

руйнуванні,
МПа

Тип
руйну-
вання

Середн
є зна-
чення,

аср,
МПа

Середн
я абсо-
лютна
похибк

а, Δ
аср,
МПа

Серед-
ньоква-
дратичн

а
похибка,
S, МПа

Віднос
-на по-
хибка,

ε,%

1 Villacryl 
Soft

1,96
2,08
2,02

Змішани
й

2,02 0,57 0,67 2,8

2 Latacryl-L 0,12
0,125
0,13

Змішани
й

1,25 0,32 0,34 2,5

3 Гідрогелева
композиція

2,239
2,226
2,324

Акрилов
а

пластина

2,32 0,675 0,675 2,9

Руйнування акрилової пластини – 23,2кгссм2, площа поперечного перерізу

зразка S = 2,4 см2.

Результати  досліджень  адгезійної  міцності  (W)  еластичної  підкладки  на

відрив наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Фізико-механічні характеристики з’єднання визначених за

методом “на відрив”

№
з/п

Тип
підкладки

Значення
обчислень

напруження
при

руйнуванні,
МПа

Тип
руйну-
вання

Середн
є зна-
чення,

аср,
МПа

Середн
я абсо-
лютна
похибк

а, Δ
аср,
МПа

Серед-
ньоква-
дратичн

а
похибка,
S, МПа

Віднос
-на по-
хибка,

ε,%

1 Villacryl 
Soft

0,32
0,34
0,30

Змішани
й

0,32 0,013 0,02 4

2 Latacryl-L 0,278
0,325
0,342

Змішани
й

0,315 0,025 0,019 7,9

3 Гідрогелева
композиція

0,624
0,596

Акрилов
а

0,597 0,028 0,028 4,6
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0,568 пластина

Міцність  з’єднання  запропонованої  гідрогелевої  композиції  на  основі

композиції  з  полівінілпіролідону,  настільки  міцне,  що  після  витримування

взірців упродовж 48 год у воді, руйнувалися самі акрилові основи. Прошарок

гідрогелевої композиції залишався неушкодженим (рис. 4.5, 4.6). 

а) б)
Рисунок 4. 5 – Зразки дослідження міцності на зсув:

а – до розриву; б – після розриву

Рисунок 4.6 – Зразок після дослідження на відрив

Результати  дослідження  засвідчують,  що  адгезійна  міцність  з’єднання

гідрогелевої  композиції  є  більшою  за  міцність  акрилових  пластин,

використаних як основа у дослідженнях гідрогелевої  композиції  і  вища,  ніж
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міцність з’єднань використаних для порівняння підкладок із “Villacryl Soft” і

“Latacryl-L”. 

Для  визначення  міцності  з’єднання  композиції  із  гідрогелю  адгезивно

активного  полімеру  із  акриловим  базисом  протезу  визначено  руйнівне

напруження  акрилової  пластини  та  гідрогелевої  композиції.  Виготовлені

зразоки у вигляді лопатки розривали на розривній машині “Kimura Machinery”

типу 050/RT-601U за швидкості розтягування 25 мм/хв. 

Площа поперечного січення робочої частини зразка S2 = 5,6 см2. Руйнівне

напруження акрилатного зразка становить 2,24 МПа (22,39 кгссм2). 

Зразок ГААП для дослідження на розрив представлений на рисунку 4.6.

Рисунок 4. 6 – Зразок ГААП для дослідження на розрив: 

L – загальна довжина зразка; L1 – довжина між ширшими частинами зразка; Lр –

довжина робочої частини зразка; b – ширина зразка; a – ширина ширшої

частини зразка

Після витримки зразків, десять діб у воді за кімнатної температури, 2 год.

за  кімнатної  температури  у  3%  розчині  пероксиду  водню,  2  год.  у  воді  за

температури 505 оС, 1 добу у дистильованій воді отримали результат міцності

ГААП з’єднання. У цьому випадку:

S = 18·15 = 2,7 см2; F = 52,70 кгс, 

Р = 52,7 / 2,7 = 19,5 кгс/см2 = 1,95 МПа

Міцність з’єднання ГААП становила 1,95 МПа.

Міцність акрилатної пластини: 

S = 18,7·3,7 = 0,69 см2; F = 52,70 кгс, 

76



Р = 52,7 / 0,69 = 76,2 кгс/см2 = 7,62 МПа.

Результати досліджень напруження при руйнуванні акрилової пластини

та гідрогелевої композиції  наведені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 – Фізико-механічні властивості напруження при руйнуванні

акрилової пластини та гідрогелевої композиції

№

з/п

Тип

матеріалу

Значення

обчислень

напруження

при

руйнуванні,

МПа

Тип

руйну-

вання

Середн

є  зна-

чення,

аср,

МПа

Середн

я  абсо-

лютна

похибк

а,  Δ

аср,

МПа

Серед-

ньоква-

дратичн

а

похибка

, S, МПа

Віднос

-на по-

хибка,

ε,%

1 Акрилова

пластина

6,96

7,68

8,23

В  об’ємі

акрилової

пластини

7,62 0,57 0,37 5,9

2 Гідрогеле

ва

композиц

ія

1,89

1,96

2,01

Когезивн

ий

1,95 0,04 0,1 2,05

Під  час  дослідження  встановлено,  що  руйнування  відбулося  в  об’ємі

гідрогелевого прошарку..

Отже, запропонована  ГААП  композиція  характеризується  високою

адгезією до акрилових матеріалів.  У порівнянні  із  еластичними пластмасами

Villacryl Soft та Latacryl-L показники адгезійної міцності з’єднання гідрогелевої

композиції  з  базисом  протеза  на  акриловій  основі  є  вищими та  дозволяють

використовувати її  як покривний шар базисів знімних протезів у лікувальній

практиці.
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Основні положення розділу викладено у наступній публікації: [105]

1.  Комариця  О.  Й.,  Суберляк  О.В.,  Земке  В.М.  Порівняльна

характеристика  міцності  з’єднання  еластичних  матеріалів  при  виготовленні

базисів знімних протезів // Вісник проблем біології та медицини. 2016. Вип.. 1,

Т.2. С. 240 – 244.
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РОЗДІЛ 5

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛАБОРАТОРНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

СТОМАТОЛОГІЧНИХ ФОРМ ТА МОДИФІКОВАНИХ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГААП

5.1  Лабораторне  виготовлення  індивідуальної  самостійної

стоматологічної  гідрогелевої  композиції  на  основі  адгезивно-активного

полімеру

У дослідженні поставлено завдання удосконалити способи виготовлення

індивідуальних стоматологічних конструкцій із новітнього матеріалу – ГААП,

що  дозволило  створити  відповідну  для  кожної  клінічної  ситуації  та

максимально  зручну  для  пацієнта  форму  з  функцією  захисної  пов’язки  із

пролонгованою  та  локальною  медикаментозною  дією  на  слизову  оболонку

протезного ложа.

Особливості  виготовлення  конструкції  полягали  у  наступному  [68].

Альгінатною масою отримували відбиток з щелепи (рис. 5.1). 

Рисунок 5.1 – Відбиток щелепи альгінатною масою

79



С  –  силіконовим  матеріалом  (Zetaplus  Zhermack)  отримували  модель

відлиту  двошаровою  технікою  (рис.  5.2).  Перед  відливанням  моделі  із  С  –

силіконового  матеріалу  на  відбиток  щелепи  із  альгінатної  маси  наносили

рідкий мильний розчин.  Видували  залишки розчину повітрям з  пустера  для

попередження з’єднання обох відбиткових мас (рис. 5.2).

Рисунок 5. 2 – Модель щелепи з С-силіконового матеріалу

На  отриманій  силіконовій  моделі  із  базисного  зуботехнічного  воску

моделювали індивідуальну  форму  майбутньої  стоматологічної  конструкції  із

ГААП (рис. 5. 3).

Рисунок 5.3 – Восковий шаблон змодельований із зуботехнічного воску
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Після завершення моделювання, силіконову модель обрізали, залишаючи

центральне місце восковій композиції (рис. 5.4.). 

Рисунок 5.4 – Обрізана силіконова модель із восковим шаблоном

Силіконовий штамп із восковою композицією ізолювали рідким милом і

формували контрштамп із С – силіконового матеріалу (рис. 5.5) 

Рисунок 5.5 – Силіконовий контрштамп із восковим шаблоном

Так  утворювали  силіконовий  замок  (рис.  5.6  а),  у  якому  воскову

композицію  видаляли  із  силіконового  замка  та  проводили  заміну  воску  на

гідрогелеву композицію із ГААП індивідуальної форми (рис. 5.6 б).
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а б

Рисунок  5.6  –  Силіконовий  замок  (а)  та  полімеризована  ГААП  у

силіконовому контрштампі (б).

Таким чином, отримували готову індивідуальну гідрогелеву композицію

із ГААП у твердому стані (рис. 5.7 а, б).

а б

Рисунок 5.7 а, б – ГААП у твердому стані, не шліфований.

На  наступному  етапі,  проводили  механічну  обробку  композиції

твердосплавними  фрезами  для  обробки  пластмаси.  Після  шліфування  та
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припасовки композиції  із  ГААП на моделі,  переходили на етап переведення

твердої фази у гідрогелеву (рис. 5.8 а).

Після  завершення  гідратації  композицію  передавали  у  клініку,  де

насичували гідрогелеву композицію із ГААП ХБ (рис. 5.8 б).

а б

Рисунок 5.8 – Шліфований та гідратований ГААП на ділянку біля одного

зуба без насичення (а) та насичений хлоргексидин біглюконатом (б)

У  запропонованій  технології  індивідуального  моделювання  ГААП,

використання  силіконового  матеріалу  замість  гіпсу,  дозволяє  відмоделювати

міжзубні  проміжки,  вестибулярну,  оральну  частини  конструкції  та  легко

відокремити  гідрогелеву  композицію  із  ГААП  від  силіконової  моделі.

Полімерна композиція із гідрогелю – адгезивно активного полімеру на основі

полівінілпіролідону є високогідрофільна і тому не проявляє адгезії до поверхні

силіконового  матеріалу.  Таким  чином,  запропонований  спосіб  дозволяє

досягнути  індивідуальної  точності  та  максимальної  якості  лікувально-

профілактичної стоматологічної конструкції із ГААП насичений ХБ.

Індивідуальні  стоматологічні  лікувальні  та  захисні  покриття,  у  вигляді

самостійних форм із ГААП, можна використовувати при гемісекції, коронаро-

радикулярній  сепарації,  при  подовженні  коронкової  частини  зуба,  після

пародонтологічних  втручань  та  інших  маніпуляціях,  які  проводяться  із

порушенням цілісності м’яких тканин порожнини рота та потребують місцевої

медикаментозної дії.
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5.2  Аплікації  готових  пластин  на  основі  ГААП  під  базис  тимчасового

знімного протезу

Для  розширення  можливостей  використання  гідрогелю  –  адгезивно

активного  полімеру  у  передпротезній  підготовці  хворих  до  ортопедичного

лікування,  нами  оцінені  можливості  аплікації  готових  пластинок  ГААП,

насиченого ХБ, під акриловий базис тимчасового знімного протезу. 

На  прикладі  клінічного  спостереження  наведені  етапи  лабораторного

виготовлення гідрогелевих форм із готової пластини на основі ГААП. 

Хвора Р.,  63 роки, амбулаторна карта № 29394, звернулася  на  клінічну

базу  кафедри  хірургічної  та  ортопедичної  стоматології  ФПДО  ЛНМУ  імені

Данила Галицького з метою протезування.

Діагноз:  часткова  вторинна  втрата  зубів  на  верхній  щелепі  I  клас  за

Кенеді,  (МКХ-10 К 00,0);  хронічний генералізований пародонтит  середнього

ступеня важкості (МКХ-10 К05.31) (рис. 5.9 а.) 

Прийнято рішення видалити 15 зуб (рис. 5.9 б.) у зв’язку із рухомістю II

ступеня  та  гранульоматозними  змінами на  верхівці  кореня  зуба;  виготовити

комбіновану  штамповано-паяну  коронку  на  13  зуб  із  пластмасовим

обличкуванням та частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу.

а б

Рисунок 5.9 – Хвора Р. 63 роки, амбулаторна карта № 29394 – Клінічна

ситуація до видалення 15 зуба (а) та після видалення 15 зуба (б)

Дану  форму  виготовляли  наступним  чином.  Перед  планованим

видаленням,  отриманий  відбиток  верхньої  щелепи  альгінатною  масою,
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відливали гіпсом, створюючи модель верхньої щелепи на якій зрізали 15 зуб.

Означений зуб методом полімеризації додавали до старого протеза та на місці

запланованого  видалення  15  зуба,  твердосплавною фрезою  у  базисі  протеза

формували нішу глибиною приблизно 1,5 мм. В утворену нішу вносили С –

силіконову масу і протез накладали на гіпсову модель верхньої щелепи. Після

затвердіння  маси  і  зняття  протеза  силіконову  масу  вилучали  і  таким чином

отримувався зразок форми та розміру майбутньої гідрогелевої пластинки (рис.

5.10  а).  За  зразком,  із  готової  гідратованої  гідрогелевої  пластини  із  ГААП

вирізали частину за отриманою формою. (рис. 5.10 б).

а б

Рисунок 5.10 – Знімний протез із силіконовою формою (а) та порівняння

силіконового шаблону і гідрогелевої форми із ГААП (б)

Підготовану форму насичували хлоргексидин біглюконатом та вносили у 

нішу в базисі акрилового знімного протеза (рис. 5.11). 

Рисунок 5.11 – Знімний протез із гідрогелевою формою в базисі протеза
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 Після видалення 15 зуба, встановлювали підготований протез верхньої шелепи

з аплікацією готовою гідрогелевою пластиною із ГААП насичену лікувальним

засобом  (хлоргексидин  біглюконатом)  на  акриловий  базис  тимчасового

знімного протезу. Вигляд СОПР через 10 діб після лікування. (рис. 5.12.)

Рисунок 5.12 – Хвора Р. 63 роки, амбулаторна карта № 29394 –  Вигляд

СОПР через 10 діб після лікування

Запропонована технологія використання готової пластинки має переваги

у вигляді наявності готової ГААП, яку за потреби можна швидко аплікувати у

базис  протеза.  Крім  того,  ГААП  плівка  насичується  лікувальним  засобом

окремо від протезу. Натомість виявлені і негативні сторони даної технології,

зокрема,  неможливість у повній мірі  відтворити індивідуальну конфігурацію

ніші  готовою  гідрогелевою  пластиною,  що  важливо  в  умовах  складного

рельєфу  СОПР.  Також,  переважно  старший  вік  пацієнтів,  які  потребують

знімного протезування, часто не дозволяє їм належним чином виконувати усі

рекомендації  лікаря  за  доглядом  гідрогелевої  форми  у  базисі  акрилового

знімного  протезу.  Вище  наведені  зауваження  спрямували  нас  на  пошук

досконалішого використання ГААП у клініці.

87



5.3 Використання гідрогелю  адгезивно - активного полімеру у поєднанні

із базисом знімного тимчасового протезу

Для досконалішого використання системи локального постачання ліків,

здійснили  приєднання  ГААП  до  акрилового  базису  знімного  тимчасового

протезу.  Запропонований  спосіб  здійснюється  наступним  чином  [67].

Двошаровий  знімний  тимчасовий  пластинковий  протез для  профілактики  та

лікування ускладнень при передпротезній підготовці хворих до ортопедичного

лікування виготовляють окремим технічним етапом, після отримання готового

пластинкового протеза (рис. 5.13).

Рисунок 5.13 – Готовий знімний протез нижньої щелепи

Насамперед,  формується  силіконовий  замок,  у  якому  буде

полімеризована  гідрогелева  форма.  Після  затвердіння  маси,  замок

розкривається (рис. 5.14). 
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Рисунок 5.14 – Розкритий силіконовий замок

Протез вивільняється із силікону та твердосплавною фрезою знімається

внутрішня  поверхня  базису  протезу  для  формування  місця,  яке  планується

заповнити гідрогелевою масою із ГААП. Для кращої фіксації ГААП, диском у

протезі формуються насічки. (рис. 5.15 а) і протез повертається у силіконовий

штамп (рис. 5.15 б).

а б

Рисунок  5.15  –  Протез  із  зформованою  нішею  (а)  та  у  силіконовому

штампі (б)

Створена ніша у протезі  наповнюється ГААП та щільно притискається

силіконовим контрштампом, здійснюються етапи полімеризації та отримується

гідрогелева композиція у твердому стані. (рис. 5.16, 5.17, 5.18)
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Рисунок 5.16 – Гідрогелева композиція у твердому стані до шліфування

а б

Рисунок 5.17 – Зовнішня оральна (а) та вестибулярна поверхні протезу (б)

із не шліфованим ГААП

а б

Рисунок  5.18  –  Внутрішня  (а)  та  зовнішня  (б)  поверхні  протезу  із

шліфованим гідро гелем

Після  фінішного  шліфування  та  полірування  твердої  поверхні  ГААП

твердосплавними  фрезами,  переходять  до  фази  гідратації  та  насичення  ХБ.
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(рис. 5.19).

Рисунок 5.19 – Внутрішня поверхня протезу із гідратованим гідро гелем

із ГААП, насичений ХБ

З  метою  докладнішої  візуалізації  застосування  гідрогелю  –  адгезивно

активного полімеру у поєднанні із базисом знімного протезу та послідовності

лабораторних  етапів,  наводимо  клінічні  приклади  протезування  верхньої  та

нижньої щелеп тимчасовими протезами. 

Пацієнт  С.  65  роки,  амбулаторна  картка  №  33977,  звернувся  у

Стоматологічний Медичний центр ЛДМУ ім. Данила Галицького. 

Скарги на проблеми із пережовування їжі, естетичний та мовний дефекти,

запах з рота. 

Діагноз:  часткова вторинна адентія на верхній щелепі I клас за Кенеді,

(МКХ-10 К 00, 0); генералізований пародонтит середнього ступеня важкості у

стадії ремісії (МКХ-10 К05.31) 

Прийнято рішення виготовити частковий знімний протез верхньої щелепи

у  поєднанні  із  гідрогелем  –  адгезивно  активним  полімером у  проекції

маргінальних країв коронок 13, 12 зубів (рис. 5.20, 5.21, 5.22, 5.23).
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а б

Рисунок  5.20  –  Протез  верхньої  щелепи  (а)  та  протез  зафіксований  у

силіконовий штамп (б)

а б

Рисунок  5.21 –  Силіконовий замок  (а)  та  протез  із  знятим прошарком

акрилової пластмаси у проекції маргінальних країв коронок зубів (б)

Рисунок 5.22 – Повторна фіксація підготованого протезу у силіконовий

замок для приєднання ГААП
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а б

Рисунок  5.23  –  Внутрішня  (а)  та  зовнішня  (б)  поверхні  протеза  із

гідратованим ГААП

Хвора Т., 1939 р.н., амбулаторна карта № 28806, звернулася  на  клінічну

базу  кафедри  хірургічної  та  ортопедичної  стоматології  ФПДО  ЛНМУ  імені

Данила Галицького з метою протезування.

Діагноз:  часткова  вторинна  адентія  нижньої  щелепи  I  клас  за  Кенеді,

МКХ-10 К 00,  0;  генералізований пародонтит середнього ступеня важкості  у

стадії ремісії, (МКХ-10 К05.31).

Прийнято  рішення  виготовити  частковий  знімний  протез  на  нижню

щелепу в поєднанні із гідрогелем – адгезивно активним полімером у проекції

маргінальних країв коронок зубів (5.24, 5.25, 5.26, 5.27).

а б

Рисунок  5.24  –  Протез  нижньої  щелепи  (а)  та  протез  зафіксований  у

силіконовий штамп (б)
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а б

Рисунок  5.25  –  Протез  із  знятим  прошарком  акрилової  пластмаси  у

проекції маргінальних країв коронок зубів внутрішня (а) та зовнішня поверхні

(б)

Рисунок 5.26 – Фіксація підготованого протезу у силіконовий замок для

приєднання ГААП
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а б

Рисунок  5.27  –  Внутрішня  шліфована  поверхня  протезу  (а)  та  із

гідратованим ГААП (б)

Удосконалена технологія використання ГААП у поєднанні із акриловим

базисом  знімного  тимчасового  протезу  володіє  низкою  суттєвих  переваг  у

порівнянні  із  аплікацією  готових  пластин  із  ГААП  під  базис  знімного

тимчасового  протезу.  Представлена  техноголія  надає  більші  можливості

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 з базисом.

Незважаючи  на  низку  суттєвих  переваг,  необхідно  зазначити  і  певні

недоліки,  які  полягають у необхідності  додаткового лабораторного етапу,  та

більших  затрат  робочого  часу,  а  насичення  лікарським  засобом  необхідно

проводити разом із знімним протезом.

Основні положення розділу викладені у наступних публікаціях: [67, 68,

70, 73, 112].

1.  Пат.  №  111546  U  Україна,  МПК  А61С13/00.  Двошаровий  знімний

пластинковий  протез  для  профілактики  та  лікування  інфекційно-запальних

процесів  слизової  оболонки  протезного  ложа  /  Вовк  Ю.В.,  Комариця  О.Й,

Суберляк  О.В.,  Семенюк  Н.Б.;  патентовласник  Львівський  національний
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медичний  університет  імені  Данила  Галицького,  Національний  університет

«Львівська  політехніка».  –  № 201605750;  заявл.  27.  05.  2016;  опубл.  10.  11.

2016. Бюл. № 21. 

2.  Пат.  №  96213  U  Україна,  МПК  А61С13/07.  Спосіб  виготовлення

лікувально-профілактичної індивідуальної стоматологічної конструкції /  Вовк

Ю.В., Комариця О.Й., Суберляк О.В.; патентовласник Львівський національний

медичний  університет  імені  Данила  Галицького;  Hаціональний  університет

«Львівська політехніка». – № 201407923; заявл. 26.01.2015; опубл. 26.01. 2015.

Бюл. № 2. 

3.  Комариця  О.  Й.  Моделювання  індивідуальної  стоматологічної

конструкції  із  гідрогелю  –  адгезивно  активного  полімеру  при

пародонтологічних втручаннях.  //  Матеріали  науково-практичної  конференції

«Сучасні підходи до профілактики, діагностики, лікування захворювань тканин

пародонту і слизової оболонки порожнини рота». Тернопіль. 2018. С. 30 – 31. 

4.  Комариця  О.  Й.,  Суберляк  О.В.,  Семенюк  Н.Б.,  Вовк  Ю.В.

Застосування  гідрогелю  адгезивно  –  активного  полімеру  з  антисептичним

засобом  у  складі  знімного  пластмасового  протезу  //  Український

стоматологічний альманах. 2016. № 2. С.43 – 47.
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РОЗДІЛ 6

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГААП У

СКЛАДІ ТИМЧАСОВОГО ЗНІМНОГО ПРОТЕЗУ НАСИЧЕНОГО

ХЛОРГЕКСИДИН БІГЛЮКОНАТОМ

6.1 Результати порівняльної клінічної оцінки застосування ГААП із ХБ у

складі знімних тимчасових протезів

У цьому підрозділі наведені результати порівняльних досліджень хворих

у  яких  застосований  ГААП  у  складі  базису  тимчасового  знімного  протезу

дослідної групи з результатами дослідження хворих контрольної групи.

Основними  скаргами  пацієнтів  були  утруднене  пережовування  їжі,

естетичний  і  мовний  дефекти,  запах  з  рота  Обстеження  регіональних

лімфатичних  вузлів  не  виявило  патології.  На  біль  при  пальпації  жувальних

м’язів та ділянки скронево-нижньощелепового суглобу хворі не скаржились. 

У  15  хворих  (14,4%)  діагностовано  хронічний  періодонтит  з

гранулематозними апікальними змінами.

У  22  хворих  (20,9%)  діагностований  хронічний  генералізований

пародонтит  середнього  ступеня,  з  гіперемією  та  зміненою  конфігурацією

ясенного краю та міжзубних сосочків та надясенними і підясенними зубними

відкладеннями.  Глибина  пародонтальних кішень становила  4,7  ±  0,04 мм та

кровоточивість ясен за H.R. Muhlemann 1,6 ± 0,03 мм. Спостерігали патологічну

рухомість зубів I –II ступеня. Рентгенологічне обстеження виявило деструкцію

альвеолярних  перегородок  (до  ½  довжини  кореня),  розширення

періодонтальної щілини.

У  68  хворих  (64,7%)  діагностований  хронічний  генералізований

пародонтит  тяжкого  ступеня.  При  цьому  ясенний  край  та  міжзубні  сосочки

були  яскраво-червоного  кольору  з  ціанотичним  відтінком.  Глибина

пародонтальних кішень становила 5,9 ± 0,04 мм та кровоточивість ясен за H.R.

Muhlemann 2,8  ±  0,05мм.  Спостерігали  об’ємні  надясенні  та  підясенні  зубні
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відкладення,  патологічну  рухомість  зубів  II-III  ступеня.  Рентгенологічне

обстеження  виявляло  резорбцію  компактної  пластинки  і  між  альвеолярних

перегородок  до  2/3  їх  висоти,  вогнища  остеопорозу,  гіперцементоз,

асиметричне розширення періодонтальної щілини..

Усім  хворим  здійснювали  видалення  зубів  із  наступним  тимчасовим

знімним протезуванням на етапі комплексної передпротезної підготовки. 

У  хворих  дослідної  групи  використали  модифіковані  тимчасові  знімні

протези із гідрогелем на основі адгезивно активного полімеру із хлоргексидин

біглюконатом, який моделювали за технологією, яка описана у розділі № 5. У

проекції  ділянок  видалених  зубів,  на  заздалегідь  виготовлений  тимчасовий

протез приєднували ГААП до внутрішньої поверхні базису. (патент № 111546).

Додатково проводили інструктаж з гігієнічного догляду за порожниною рота та

знімним протезом із ГААП. Крім загальних настанов, пацієнтам рекомендували

щоденно після гігієнічного очищення протезу занурювати його спочатку у 3%

розчин перекисі водню упродовж 10 – 15 хвилин для очищення гідрогелю, із

наступним зануренням у 0,05% р – н хлоргексидин біглюконату упродовж 1,5

год [109].

Клінічна  оцінка  лікувальних  і  профілактичних  властивостей  ГААП

насиченого  ХБ  у  складі  тимчасового  знімного  протезу  здійснена  за

параметрами та методиками наведеними у розділі 2. 

Порівняльний  аналіз  клінічних  показників  дослідної  групи  та  групи

порівняння залежно від часу спостереження наведений у таблицях (Додаток Д-

1, Д-2) та рисунках 6.1-6.4. 

За  отриманими  результатами  дослідження  виявлено,  що  перші  ознаки

запалення починали стухати починаючи з 3 – 4 доби у контрольній групі,  у

хворих дослідної групи починаючи з 2 доби. Припухлість, яку спостерігали на

третю  добу  у  хворих  дослідної  групи  була  статистично  вірогідно  (р<  0,05)

нижчою 42  хворих  (70,0%)  у  порівнянні  із  контрольною групою 40  хворих

(90,0%) відповідно. Активний процес зменшення припухлості у дослідній групі

припадав на 4 – 5 добу проти 6 – 7 доби у контрольній групі відповідно.
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Аналогічні зміни прослідковували при порівнянні динаміки гіперемії та

зон подразнення. На четверту добу спостереження у пацієнтів дослідної групи

гіперемія  була статистично вірогідно (р< 0,05)  нижчою 42 хворих (70,0%) у

порівнянні із контрольною групою 40 хворих (90,0%) відповідно.

А – наявність симптому; В – слабо виражений симптом; С – відсутність

симптому

Рисунок  6.1  –  Динаміка  зміни  припухлості  в  контрольній  і  дослідній

групах упродовж 21- денного терміну спостереження

Активний процес зменшення запалення припадав на 5-7 добу у пацієнтів

контрольної групи проти 3-5 доби у пацієнтів дослідної групи. 
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При  порівняльному  аналізі,  у  відсотковому  еквіваленті  виявлено

статистично вірогідно (р < 0,05) зменшення болі при пальпації на 4 добу у 50%

пацієнтів у дослідній групі, на противагу 16% пацієнтів у контрольній групі та

90% у дослідній групі проти 56% у контрольній відповідно на 7 добу.

А – наявність симптому; В – слабо виражений симптом; С – відсутність

симптому

Рисунок  6.2  –  Динаміка  зміни  болю  при  пальпації  в  контрольній  і

дослідній групах упродовж 21 денного терміну спостереження
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А – наявність симптому; В – слабо виражений симптом; С – відсутність

симптому

Рисунок 6.3 – Динаміка зміни зони подразнення в контрольній і дослідній

групах упродовж 21 денного терміну спостереження
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А – наявність симптому; В – слабо виражений симптом; С – відсутність

симптому

Рисунок 6.4 – Динаміка зміни гіперемії в контрольній і дослідній групах

упродовж 21 денного терміну спостереження

Результати  динаміки  ранового  загоєння  у  пацієнтів  контрольної  та

дослідній груп наведені у таблицях (Додаток Д-3, Д-4) та рисунках 6.5, 6.6. 

За результатами дослідження виявлено, що показники очищення рани у

хворих дослідної групи були статистично вірогідно вищі (р <0,01) і становили

на 3 добу 45% проти 24% хворих у контрольній групі відповідно. Активний
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процес очищення рани у пацієнтів контрольної групи відбувся на 3-4 добу, у

пацієнтів дослідній групи на 2-3 добу. 

Як  видно  із  представлених  у  таблицях  та  рисунку,  динамічних

спостережень поява грануляційної тканини була статистично вірогідно вищою

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

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

сьомий  день  спостережень  наявність  грануляцій  у  дослідній  групі  був

статистично вірогідно вищим (р <0,01) і становив 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 після видалення була вірогідно вища у хворих

дослідної  групи,  ніж  у  хворих  контрольної  групи  (р<0,01).  За  даними

проведеного дослідження  виявлено, що на п’яту добу результати спостережень

у дослідній групі спостереження становив 45 хворих (75,0%) проти 11 хворих

(25,0%) контрольної групи спостереження. Появу епітелізації спостерігали на 3

4 добу у дослідній групі проти 4-5 доби у хворих контрольної групи. Активний

процес епітелізації відмічали у дослідній групі на 5-7 добу проти 7-10 доби у

пацієнтів контрольної групи.

При  порівнянні  клінічних  показників  запального  процесу  та  динаміки

ранового  загоєння  у  пацієнтів  контрольної  та  дослідної  груп  спостерігалась

позитивна динаміка,  однак у пацієнтів дослідної  групи виявлено скорочення

термінів загоєння на 3-4 доби.

.
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А – наявність симптому; В – слабо виражений симптом; С – відсутність

симптому

Рисунок  6.5  –  Динаміка  клінічних  показників  наявності  грануляційної

тканини  у  контрольній  і  дослідній  групах  упродовж  21  денного  терміну

спостереження
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А – наявність симптому; В – слабо виражений симптом; С – відсутність
симптому

Рисунок  6.6  –  Динаміка  клінічних  показників  наявності  епітелізації  в

контрольній і дослідній групах упродовж 21 денного терміну спостереження

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 відзначали

помірну болючість.  На третю добу відзначали значне зближення країв рани,

набряк  і  гіперемія  у  ділянці  екстракційної  рани  зберігалися.  На  п’яту  добу
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пацієнти відмічали скарги на незначну болючість у ділянці видалених зубів при

користуванні  тимчасовим  протезом.  Болючість  у  ділянці  екстракційної  рани

при  жувальному  навантаженні  незначна.  Рана  частково  покрита  епітелієм  з

ділянками  фібринової  плівки.  Слизова  оболонка  в  ділянці  оперативного

втручання мала блідо-рожеве забарвлення. Епітелізація постекстракційних ран

у пацієнтів даної групи спостерігалася на 13-14  добу. 

Ускладнення запального характеру (альвеоліт) в даній групі розвинулось

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

промивали лунки теплим 0,05 % 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.  П’ятеро

пацієнтів відмічали 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 9-10 добу. 

Таким  чином,  аналіз  даних  клінічного  обстеження  дозволяє  зробити

висновок  про  те,  що  терміни  епітелізації  поверхні  рани,  ступінь  больової

реакції,  кількість  післяопераційних  ускладнень  були  мінімальні  у  пацієнтів

дослідної  групи.  Це  свідчить  про  те,  що тимчасові  протези  з гідрогелем  на

основі  адгезивно  активного  полімеру насиченого  ХБ  створюють  кращу

герметизацію рани, більш точно передають рельєф постекстракційних ділянки

та  сприяють  більш  раціональній  передачі  жувального  тиску  на  підлеглі

тканини.

Використання  гідрогелю  на  основі  адгезивно  активного  полімеру

насиченого хлоргексидин біглюконатом при передпротезній підготовці хворих

до ортопедичного лікування , зокрема при тимчасовому знімному протезуванні,

створює можливість локальної, адресної, пролонгованої медикаментозної дії на
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СОПР, що у свою чергу  знижує запальну реакцію слизової протезного ложа,

прискорює  процес  епітелізаціі  пошкоджених  тканин,  сприяє  загоєнню

післяопераційної  рани  у  більш  короткі  терміни  та  дозволяє  забезпечити

надходження  строго  контрольованої  кількості  препарату  в  уражену  ділянку,

запобігає  поширенню  медикаменту  за  всією  порожниною  рота,  тим  самим

виключаючи  неконтрольований  вплив  на  слизову  і  потрапляння  лікарського

засобу в шлунково-кишковий тракт. 

Застосування  модифікованого  протеза  у  клініці  дозволяє  зменшити

клінічні  прояви  негативної  дії  знімного  протезу, дозволяє  послабити  та

амортизувати  піки  жувального  тиску,  що  сприяє  сповільненню  процесів

резорбції та атрофії альвеолярного відростку та альвеолярної частини щелепи,

створюючи сприятливі умови для подальшого протезування. 

6.2 Порівняльний аналіз електрофоретичної активності клітин букального

епітелію у пацієнтів основної та контрольної груп

Одним  із  ефективних  методів  визначення  дієвості  запропонованого

методу у клінічній практиці, є визначення показників клітинного електрофорезу

букального  епітелію,  який  відображає  достовірні  дані  гомеостазу  органів  та

тканин. 

Для оцінки дієвості запропонованого методу передпротезної підготовки

хворих  використано  цитобіофізичне  дослідження  електрофоретичної

активності клітин БЕ за методикою В.Г. Шахбазова [99]. Суть методу полягає в

оцінці  функціонального  стану  організму  за  біоелектричними  властивостями

ядер  клітин,  для  визначення  якої  використано  метод  внутріклітинного

електрофорезу.

Збирали вихідні показники та проводили забір матеріалу на 3, 14, 21 добу

після  встановлення  тимчасових  знімних  протезів  у  хворих  дослідної  та

контрольної груп. 
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Порівняльний аналіз показників електрофоретичної активності клітин БЕ

у пацієнтів контрольної та дослідної груп виявив наступне (табл. 6.1).

Таблиця  6.1  –  Показники  електрофоретичної  активності  клітин  БЕ  у

пацієнтів дослідної та контрольної груп

Терміни

спостереження

(доба)

Активність ядер

Дослідна гр.

n = 60

Активність ядер

Контрольна гр.

n = 45
Вихідні дані 50,2 ± 2,28%

р  0,05˃

49,6 ± 2,08%

3 65,6 ± 2,14%

р < 0,05; р  0,05ₐ ˃

51,3 ± 1,21%

р   0,05ₐ ˃
14 76,4 ± 1,58%

р  0,01; р   0,01˂ ₐ ˂

54,3 ± 1,63%

р   0,05ₐ ˃
21 84,2 ± 1,21%

р  0,01; р   0,01˂ ₐ ˂

58,0 ± 1,96%

р   0,05ₐ ˃
р – показник достовірності  відмінностей від контрольної групи;

р  – показник достовірності  відмінностей від вихідного стану.ₐ

У  пацієнтів  дослідної  групи,  у  яких  застосований  модифікований

тимчасовий  знімний  протез  з  прошарком  ГААП  насичений  хлоргексидин

біглюконатом  електрофоретична  активність  клітин  БЕ  упродовж  терміну

спостереження статистично вірогідно зростала від 50,2 ± 2,28% (р  0,05) із˃

вихідного терміну до 76,4 ± 1,58% на 14 добу (р  0,01; р   0,01) та до 84,2 ±˂ ₐ ˂

1,21% на 21 добу (р  0,01; р   0,01). ˂ ₐ ˂

У той же час у пацієнтів контрольної групи електрофоретична активность

клітин  БЕ  впродовж  усього  періоду  спостереження  залишалася  в  межах

статистичного рівня: 49,6 ± 2,08% вихідного рівня і 58,00 ± 1,96% на 21 добу (рₐ

 0,05).˃
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Виявлено,  що  на  3,  14  та  21  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; р  0,05) проти 51,3±1,21 (р   0,05) на 3 добу, 76,4 ± 1,58% (р  0,01; р  ₐ ˃ ₐ ˃ ˂ ₐ ˂

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

0,01; р   0,01) проти 58,00 ± 1,96% на 21 добу (р   0,05).ₐ ˂ ₐ ˃

На основі аналізу отриманих даних електрофоретичної активності клітин

БЕ  встановлено,  що  використання  модифікованого  тимчасового  знімного

протезу із гідрогелем на основі адгезивно активного полімеру із хлоргексидин

біглюконатом  при  передпротезній  підготовці  хворих  до  ортопедичного

лікування ефективно підтримує та покращує функціональні реакції в організмі

в цілому та у порожнині рота зокрема.
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6.3  Фармакокінетика  десорбції  хлоргексидину  з  гідрогелю  на  основі

адгезивно-активного полімеру в порожнині рота

Базуючись на попередніх лабораторних дослідженнях фармакокінетики

сорбції  та  десорбції  ХБ  із  ГААП  (розділ  3),  нами  окреслені  тенденції  для

наступного дослідження у клінічних умовах.

Групу  дослідження  становили  40  хворих,які  потребували  видалення

зубів  при  передпротезній  підготовці  до  ортопедичного  протезування.  У

проекції ділянок видалених зубів, на заздалегідь виготовленому тимчасовому

протезі приєднували ГААП та насичували ХБ 1,5 години.

Забір слини у пробірку проводили методом змиву дистильованою водою

(20  мл)  після  встановлення  протеза  з  ГААП,  насиченого  хлоргексидин

біглюконатом, 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  дослідження  становила  10  годин

спостереження.

У результаті аналізу динаміки вмісту хлоргексидину у слині спостерігали

такі показники (табл. 6.2, рис 6.8).

Із наведених даних можна простежити активне виділення хлоргексидину

в  першу  годину  експозиції:  з  25  мкг/мл  до  18  мкг/мл.  У  наступні  години

дослідження  спостерігали  невелику  десорбцію  та  стабілізацію  процесу

виділення  хлоргексидину  із  ГААП  у  порожнину  рота  в  межах  15  мкг/мл

тривалістю до 10 годин спостереження. Після їди показник знижувався до нуля

та  відновлювався  упродовж  години  до  показника  відповідного  часового

проміжку.

Отже,  на  основі  проведених  досліджень  встановлено,  що  найбільші

кількості препарату десорбують упродовж першої години експозиції, після чого

настає  момент  рівноваги  процесів  сорбції-десорбції.  Надалі,  препарат  не

виділяється  повністю  і  препаративно  діє  з  поверхні  тривалий  час  у  стані

встановленої рівноваги. 
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Таблиця  6.2  –  Концентрації  хлоргексидину  у  слині  (в  розрахунку  на  20  мл

слини)

№

проби

Час

експозиції

Середнє

значення,

аср, мкг/мл 

Середня

абсолютна

похибка,

Δаср, мкг/

мл

Середньо

квадратична

похибка, S,

мкг/мл 

Відносна

похибка, ε,

%

1 15 хв. 25 2,01 4,3 8,05
2 30 хв. 23 2,38 5,1 10,38
3 45 хв. 20 1,68 3,6 8,42
4 1 год 18 2,06 4,4 11,44
5 1 год 30хв 16 1,92 4,1 11,99
6 2 год 15 2,48 5,3 16,53
7 3 год 15 2,15 4,6 14,35
8 4 год 15 1,91 4,1 12,79
9 6 год 14 1,98 4,4 11,47
10 10 год 14 1,96 4,3 10,48

0

10

20

30

0
,2

5

0
,5

0
,7

5 1

1
,5 2 3 4 6

1
0

25 23 20 18 16 15 15 15 14 14

Час експозиції, години

Середнє значення, аср, мкг/мл

Рисунок 6.8 – Концентрації хлоргексидину у слині (в розрахунку на 20 мл

слини)

Дана  система  локального  постачання  ліків  може  ефективно

використовуватися  у  клінічній  практиці  при  забезпеченні  прискореного  та

надійного  загоєння  ранової  поверхні  після  видалення  зубів  під  базисом

тимчасового  протезу, при  попередженні  ускладнень  після  стоматологічних
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втручань, які пов’язані із порушенням цілісності слизової оболонки порожнини

рота та пародонту.

6.4 Клінічні приклади застосування ГААП як самостійної композиції так і

у складі знімного тимчасового протезу

Пацієнтка  К.,  1942  р.н.,  амбулаторна  картка  №  38134,  звернулася  на

кафедру  хірургічної  та  ортопедичної  стоматології  ФПДО для  ортопедичного

протезування. Скарги: погане пережовування їжі. Зі слів пацієнтки, приблизно

десять років тому, видалено 24, 25 зуби.

Об’єктивно: наявний симптом Попова–Годона у ділянці 35 зуба (рис. 6.9).

Рисунок 6.9  –  Пацієнтка  К.,  1942 р.н.,  амбулаторна картка  № 38134 –

Вихідна клінічна ситуація. Наявний симптом Попова–Годона у ділянці 35 зуба

Встановлено діагноз:  Часткова вторинна адентія  III  клас за  Кеннеді  на

верхній щелепі, МКХ-10 К 00,0 та II клас за Кеннеді на нижній щелепі, МКХ-10

К  00,0;  хронічний  генералізований  пародонтит  легкого  ступеня важкості  у

стадії ремісії, МКХ-10 К 05.30.

План лікування.  Подовження коронкової частини 35 зуба із  наступним

відновленням 35 зуба суцільнолитою коронкою із керамічним обличкуванням

та суцільнолитими мостоподібними протезами із керамічним обличкуванням з

опорою на 23 та 26 зуби.
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Для прискорення ранового загоєння  та  формування ясеневого  краю 35

зуба,  вирішено  використати  стоматологічну  форму  на  основі  ГААП  із

насиченням ХБ.  Перед хірургічним втручанням,  знімали відбиток із  щелепи,

моделювали конструкцію із зуботехнічного воску, проводили заміну воскової

композиції  на  ГААП  та  отримували  форму  на  основі  ГААП.  У  клініці

насичували ГААП розчином хлоргексидин біглюконатом (рис. 6.10).

Рисунок 6.10 –  Готова форма на  основі  ГААП насичена  хлоргексидин

біглюконатом на 34, 35, 36 зуби

У клініці проводили операцію подовження коронкової частини 35 зуба.

(рис. 6.11). 

  

а б с

Рисунок 6.11 а. б. с. – Етапи операції подовження коронкової частини 35 зуба

Після  завершення  оперативного  втручання,  встановлювали  ГААП  у

порожнину рота (рис. 6.12 а. б). 

При  повторних  оглядах  (через  1  добу,  3  доби  )  динаміка  ранового

загоєння  проходила  позитивно,  скарг  пацієнтка  не  висловлювала.  Через

тиждень продовжили ортопедичні маніпуляції з відновлення жувального ряду.

Після  завершення  протезування  пацієнтка  задоволена  досягнутим  як

функціональним, так і естетичним результатом лікування. 
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Рисунок 6.12 а. б – Форма на основі ГААП у порожнині рота

Пацієнт  К.  54  роки,  амбулаторна  картка  №  38490,  звернувся  у

Стоматологічний  Медичний  центр  ЛДМУ  ім.  Данила  Галицького  з  ціллю

протезування. 

Скарги на утруднене пережовування їжі, естетичний дефект, запах з рота.

Об’єктивно: Клінічне обстеження виявило корінь 11 зуба. Штучні коронки на

13, 12, 21, 22, 23 з коренями зубів пацієнт витягав та закладав у лунки зубів, як

знімну конструкцію, разом з бюгельним протезом із замковою фіксацією (рис.

6.13). 

Рисунок 6.13 – Штучні коронки з коренями зубів та бюгельний протез із

замковою фіксацією
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Клінічно  виявлені  локальні  ділянки  атрофії  ясен,  спотворення  форми

слизової  альвеолярного  відростка,  розростання  грануляцій.  М’які  тканини

запалені,  на  окремих ділянках  кровоточивість  при  механічному впливі.  (рис

6.14). За пантомографічним знімком виявлено зниження висоти альвеолярного

відростка та втрату його кортикальної пластинки.

Рисунок 6.14 Пацієнт К. 54 роки, амбулаторна картка № 38490 – Вихідна

клінічна ситуація

Діагноз:  Часткова вторинна адентія верхньої щелепи I клас за Кеннеді,

(МКХ-10  К  00,0),  наявний  корінь  11  зуба  із  гранульоматозними  змінами,

хронічний генералізований пародонтит важкого ступеня у стадії ремісії, (МКХ

10 К 05.30). 

Лікування: Після етапу протизапальної терапії видалено корінь 11 зуба.

(рис. 6.15).
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Рисунок 6.15 – Слизова через три дні після операції видалення кореня 11

зуба

Виготовлення повного тимчасового знімного протезу на верхню щелепу

здійснювали  за  традиційною  методикою.  Формували  силіконовий  замок,  у

якому  полімеризували  ГААП.  Протез  вивільняли  із  силікону  та  у  проекції

ділянки  спотвореної  слизової,  твердосплавною  фрезою  створили  нішу  для

розміщення ГААП, глибиною занурення до 2 мм. (рис. 6.16 а, б).

а б

Рисунок 6.16 – Готовий протез (а) та протез із нішою для ГААП (б)

Підготований  протез  закладали  у  силіконовий  штамп,  наповнювали

ГААП композицією, щільно закривали контрштампом із силіконової маси для

надання  індивідуальної  конфігурації  внутрішньої  поверхні  протеза.

Здійснювали етапи полімеризації  за розпрацьованими технічними етапами та

отримували ГААП у твердому стані. Після шліфування, переходили до кінцевої

фази гідратації (рис. 6.17). 
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Рисунок 6.17 – Повний тимчасовий знімний протез із ГААП

У клініці здійснено насичення ГААП лікувальним засобом, (у наведеному

випадку хлоргексидин біглюконатом), шляхом занурення ГААП у лікувальний

розчин, упродовж півтори години, після чого, знімний протез припасовували у

порожнині  рота.  Крім  загальних  настанов,  хворому рекомендовано  щоденно

після очищення протезу занурювати його спочатку у 3% розчин перекисі водню

упродовж 10-15 хвилин для очищення ГААП, із наступним зануренням у 0,05%

р – н хлоргексидин біглюконату упродовж 1,5 год. 

Оцінку  ефективності  дії  композиції  ГААП  з  лікувальним  засобом

здійснювали  за  результатами  динамічного  спостереження  клінічної  картини

після лікування. Вже на 3-4 добу спостерігали зменшення кровоточивості ясен,

болючості,  СОПР набула блідо – рожевого кольору, спостерігали зменшення

набряку, зниження больової чутливості під час експлуатації протеза з 1-го дня

користування. 

У зв’язку  із  об’ємними деформаціями та  розростанням грануляційної

тканини, фіксація протезу була порушена приблизно через півтора місяця. На

основі  клінічного  обстеження,  прийнято  рішення здійснити  пластику  м’яких

тканин (рис. 6.18 а. б.) із наступним перебазуванням протезу із використанням

ГААП (рис. 6.19). Дані рекомендації відносно експлуатації знімної конструкції.
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Рисунок 6.18 – Операція пластики м’яких тканин (а), через три доби після

операції (б)

Рисунок 6.19 – Повний тимчасовий знімний протез із ГААП підкладкою

Клінічна  картина  післяопераційного  загоєння  була  задовільною,

спостерігалася  позитивна  динаміка,  яка  візуально  проявлялася  у  зменшенні

площ запалення та зниженні больової чутливості при експлуатації тимчасового

знімного протезу у поєднанні із ГААП насиченого ХБ (рис. 6.20 а. б.) 
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Рисунок  6.20  –  Слизова  через  21  добу  після  операції  (а)  та  готовий

тимчасовий протез у порожнині рота (б)

Після 7,  14 і  21 доби спостережень ускладненнь у ділянці слизової  не

спостерігали. Результатом лікування пацієнт залишився задоволений. 

Хвора П., 1938 р.н., амбулаторна карта № 44272, звернулася на клінічну

базу  кафедри  хірургічної  та  ортопедичної  стоматології  ФПДО  ЛНМУ  імені

Данила Галицького з метою протезування.

Діагноз: часткова втрата зубів на верхній щелепі I клас за Кенеді, МКХ-

10 К 00,0;  генералізований пародонтит середнього ступеня важкості  у  стадії

ремісії, МКХ 10 К 05.30.

План  лікування.  Прийнято  рішення  виготовити  частковий  знімний

тимчасовий протез на верхню щелепу з використанням ГААП насиченого ХБ.

На  рисунках  6.21-6.26  представлені  етапи  приєднання  ГААП  до  базису

знімного протезу верхньої щелепи.
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Рисунок 6.21 – Хвора П., 1938 р.н., амбулаторна карта № 44272 – Вихідна

клінічна ситуація

а б

Рисунок  6.22  –  Готовий  знімний  протез  верхньої  щелепи  (а)  та  у

силіконовому замку (б)

а б
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Рисунок 6.23 – Формування ніші для ГААП (а) та протез у силіконовому

замку (б)

а б

Рисунок  6.24  –  Протез  із  ГААП  у  твердій  фазі  не  шліфований  із

внутрішньої (а) та зовнішньої (б) сторін

а б

Рисунок 6.25 – Готовий протез із ГААП із внутрішньої (а) та зовнішньої

(б) сторін
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Рисунок 6.26 – Хвора П. – Тимчасовий протез із ГААП у порожнині рота

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  епітелізаціі

пошкоджених тканин завдяки безпосередньому впливу лікувального препарату

на  тканини  протезного  ложа, дозволяє  забезпечити  надходження  строго

контрольованої кількості препарату в уражену ділянку, запобігає поширенню

медикаменту  за  всією  порожниною  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 внутрішньо ротової мікрофлори,

в тому числі і потенційно небезпечних видів мікроорганізмів в ділянку рани,

виконуючи тим самим бар’єрну функцію.

Отже,  клінічні  результати  підтвердили  доцільність  та  високу  клінічну

ефективність  застосування  ГААП  в  базисах  ПЗПП.  Наявність  ділянок

протезного ложа, які вкриті тонкою та запаленою слизовою оболонкою, гострі

(або)  нерівні  форми  альвеолярних  відростків,  великі  за  площею  ділянки

альвеолярних відростків з порушення податливості слизової оболонки у  яких

адекватне  топографічне  розташування  ГААП  на  внутрішньому  протезному

базисі дає змогу покращити функціональні можливості використання ПЗПП.

Основні положення розділу викладені у наступних публікаціях: [75, 86,

98, 100, 109, 111].

1.  Комариця  О.  Й.  Динаміка  електрофоретичної  активністі  клітин

букального  епітелію  при  використанні  модифікованого  знімного  протезу  із

гідрогелем  на  основі  адгезивно  активного  полімеру  “Акрилан-ЛПІ“  із

антисептичним  засобом  при  хронічному  генералізованому  пародонтиті  //

Український стоматологічний альманах. 2016. Т.1, №3. С.47 – 50.

2.  Komarytsya  O.  J.,  Vovk  Y.  V.,  Baran  N.  M.  Clinical  analysis  of  the

efficiency of hydrogel use on the basis of adhesive active polymer with antiseptic in
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Vol. 6, №4. Р. 166-171.

3. Комариця О. Й. Клінічний аналіз ефективності застосування гідрогелю

на  основі  адгезивно  активного  полімеру  “Акрилан-ЛПІ“  з  антисептичним
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4. Комариця О. Й. Вивчення хімічної кінетики десорбції хлоргексидину із

гідрогелю  на  основі  адгезивно  активного  полімеру  у  складі  знімного

тимчасового пластинкового протезу після хірургічного втручання // Матеріали

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна стоматологія
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Вивчення  хімічної  кінетики  десорбції  хлоргексидину  із  гідрогелю на  основі

адгезивно  активного  полімеру  у  складі  знімного  тимчасового  пластинкового

протезу. // Новини стоматології 2018. №2 (95) С. 12 – 16.
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лікування інфекційно-запальних процесів слизової оболонки порожнини рота

при  знімному  протезуванні /  Вовк  Ю.В., Комариця  О.Й.,  Суберляк  О.В.,

Семенюк Н.Б.; патентовласник Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького; Національний університет «Львівська політехніка». –

№ 201607614; заявл. 11. 07. 2016; опубл. 12. 12. 2016, Бюл. № 23.

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

При передпротезній  підготовці  хворих до  ортопедичного  лікування,  за

показами,  виникає  потреба  у  хірургічному  втручанні.  При  множинному

видаленні  зубів,  виникає  питання  тимчасового  протезування  як  для

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

також скорочення термінів від операції  до постійного протезування.  Подібні

вимоги  виникають  і  при  двоетапній  імплантації  із  застосування  чотирьох  і
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більше  імплантатів,  особливо  у  фронтальній  ділянці  щелеп,  коли  для

відновлення  естетики  можливе  застосування  тільки  тимчасового  знімного

протезу.  Крім того, для стоматологічної практики притаманні травми слизової

оболонки порожнини рота (СОПР),  спричинені  хірургічними втручаннями,  у

тому  числі  кюретажем  пародонтальних  кишень,  клаптевими  операціями  у

пародонтології, можливим травматичним впливом на ясна під час препарування

твердих тканин зуба. 

На сучасному етапі, тимчасові стоматологічні конструкції призначені не

тільки для заміщення дефекту на час виготовлення постійних протезів,  але і

сприяють  пацієнтові  адаптуватись  до  нових  умов  у  порожнині  рота  та

створюють модель майбутньої постійної конструкції, яку за потреби можливо

корегувати, що суттєво зменшує виникнення ускладнень на наступних етапах

лікування. 

Разом  з  тим,  ротова  порожнина  є  однією  з  найбільш  заселених

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

мікробів людського організму. Особливість цієї екосистеми полягає у тому, що

вона перебуває у постійному контакті із зовнішнім середовищем і заселеній у

цій  ніші  мікрофлорою,  яка  піддається  постійному  подвійному  впливу:

численних факторів зовнішнього середовища, з одного боку, та регуляторних,

захисних  механізмів  макросистеми  –  з  іншого.  При  порушенні  симбіозу

мікрофлори  розвивається  дисбіоз  з  переважанням патогенної  або  умовно-

патогенної  мікрофлори, до прояву якого належить розвиток стоматологічних

захворювань.  Зокрема,  присутність  знімних  протезів,  і  хронічна  травма,  яка

наноситься ними,  впливає  на мікробіоценоз і  часто  сприяє  росту патогенної

мікрофлори, що може спричиняти виникнення захворювань СОПР. 

Для  попередження  ускладнень  після  стоматологічних  втручань,  які

пов’язані  із  порушенням цілісності  СОПР, виникає потреба у розпрацюванні

досконалішої технології підтримки відповідної концентрації діючих лікарських

речовин , особливо за необхідності тимчасового протезування. 

Застосування  лікарських  засобів  за  традиційними  схемами  часто  не

дозволяє цілеспрямовано доставити ліки до ранових поверхонь. Для ефективної
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дії, медикаментозний середник має проникати в усю проблемну ділянку, а його

лікувальна концентрація повинна підтримуватися упродовж тривалого терміну.

Дотримання  таких  вимог  у  порожнині  рота  ускладнюється  у  зв’язку  із

постійною  зволоженістю  слизової,  регулярністю  вживання  їжі,  складним

рельєфом елементів ротової порожнини, наявністю протезних конструкцій.

Хлоргексидин  –  один  з  найбільш  активних  катіонних  бактерицидних

препаратів,  який  вважається  кращим  антисептиком  для  зовнішнього

використання  широкого  спектру  дії.  Проілюстровано,  що  зовнішнє

використання  хлоргексидину  при  лікуванні  опікових  ран  сприяє  швидкій

епітелізації ранової поверхні, при лікуванні інфікованого дерматиту ефективно

знижує  прояви  запального  процесу  за  рахунок  вираженої  антимікробної  дії

(особливо  по  відношенню Pseudomonas  aeruginosa).  Існують  дані,  що  такою

властивістю,  у  певній  мірі,  володіє  тетрациклін  після  тривалої  підясенної

ірригації.  Проте,  для  підтримки  високої  концентрації  упродовж  тривалого

терміну  необхідно  стабільне  виділення  фармацевтичного  препарату  із

потужнішого депо. 

Локальне постачання фармацевтичних інгредієнтів  набуває  усе  більшої

популярності за рахунок тривалої медикаментозної дії та більшої концентрації

препарату  у  передбачуваному  місці,  використання  низьких  доз  препарату

загального впливу з відповідним зниженням побічних ефектів у порівнянні із

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.

Місцева  доставка  лікарських  засобів  дає  можливість  використовувати

фармацевтичні інгредієнти не придатні до системного введення. 

Останні  дослідження  ілюструють  новий  напрямок  у  розвитку  систем

локального постачання ліків. Це множинні багатошарові плівки із поетапним

виділенням фармацевтичних інгредієнтів, відповідно до етапності лікувального

процесу. Така плівка містить у собі метронідазол, кетопрофен, доксициклін та

симвастатин  для  ліквідації  інфекції,  пригнічення  запалення,  попередження

руйнації тканин та, відповідно, регенерації  кістки. Дана мета була досягнена
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збільшенням  кількості  шарів  та  шляхом  включення  повільного  вивільнення

середників  із  полімерного шару.  Аналіз  антибактеріальної  та протизапальної

активності показали 100% біологічну активність фармацевтичних інгредієнтів,

що вивільняються поетапно.

Актуальність  обраної  теми  дослідження  визначається  вирішенням

важливого завдання ортопедичної стоматології: забезпечення повноцінного та

якісного загоєння післяекстракційних ран та скорочення термінів до постійного

протезування  шляхом  використання  модифікованих  тимчасових  знімних

протезів з лікувальними властивостями. Поява нових матеріалів для оптимізації

загоювання м’якотканинних дефектів,  та  науково-технічний прогрес  в  галузі

фармації,  спонукають  до  перегляду  сформованих  стереотипів  щодо

традиційних  методик  тимчасового  протезування  та  розпрацювання  нових

методик його проведення.

Саме тому, нами запропоновано застосувати нерезорбувальний гідрогель

адгезивно  -  активного  полімеру  на  основі  полівінілпіролідону  та  2-

гідроксиетилметакрилату з додатками гідрофобних мономерів, розроблений на

кафедрі  хімічної  технології  переробки  пластмас  Національного  університету

«Львівська  політехніка».  Використання  стоматологічної  конструкції  із

застосування  запропонованого  матеріалу  є  привабливим  з  позиції  хорошої

біотолерантності,  високої  сорбційної  здатності  до  водорозчинних  та

спирторозчинних субстанцій,  стійкості  до впливу високих температур (110 –

120 оС) та характерним високоеластичним станом. Завдяки своїм властивостям,

зокрема  здатністю 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  їх  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. Як медикаментозний наповнювач

у  дослідженні  використано  хлоргексидин  біглюконат,  який  володіє

антисептичною  властивістю,  пригнічує  розмноження  грампозитивних,
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грамнегативних бактерій та грибків,  перешкоджає прикріпленню бактерій до

елементів порожнини рота.

Мета дослідження полягала в підвищенні ефективності лікування хворих

шляхом розпрацювання та клінічно-лабораторного обґрунтування можливостей

застосування  адгезивно-активного  гідрогелевого  полімеру  адресно-

пролонгованої  лікарської  дії  при  передпротезній  підготовці  хворих  до

ортопедичного лікування.

Одним із напрямків досліджень було вивчення можливості використання

ГААП як покривного шару базисів знімних протезів з визначенням міцності

його  з’єднання  з  базисом  протеза  на  акриловій  основі  у  порівнянні  з

еластичними пластмасами з поліметилметакрилату Villacryl Soft та Latacryl-L.

Зразки  досліджували  на  адгезійну  міцність  з’єднання  на  зсув  та  на  відрив.

Дослідження  виконували  на  розривній  машині  “Kimura  Machinery”  типу

050/RT-601U  за  швидкості  переміщення  рухомої  траверси  25  мм/хв.  У

порівняльному аспекті 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  МПа;  середня  абсолютна  похибка,  (Δ  аср)

становила 0,57 МПа, відносна похибка (ε) становила 2,8%; Latacryl-L – аср 1,25

МПа, Δ аср = 0,32 МПа , ε = 2,5%; ГААП – аср 1,95 МПа , Δ аср = 0,04 МПа, ε =

2,05%. На відрив: Villacryl Soft  – аср 0,32 МПа, Δ аср = 0,013 МПа, ε = 4 %;

Latacryl-L – аср 0,315 МПа, Δ аср = 0,025 МПа , ε = 7,9 %; ГААП – аср 0,597

МПа, Δ аср =  0,028 МПа , 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. 
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Особливістю  лабораторного  виготовлення  індивідуальної

стоматологічної ГААП форми полягає у застосуванні силіконової маси замість

гіпсу.  Запропонований  спосіб  здійснювали  наступним  чином.  Альгінатною

масою отримували відбиток з щелепи та відливали модель із С – силіконової

маси  на  якій  із  базисного  зуботехнічного  воску  моделювали  індивідуальну

форму майбутньої стоматологічної конструкції. Формували контрштамп із С –

силіконової маси з утворенням силіконового замка, в якому здійснювали заміну

базисного  зуботехнічного  воску на ГААП. Таким чином,  отримували готову

ГААП композицію індивідуальної форми у твердій фазі. Після шліфування та

припасовки композиції на моделі, переходили на етап переведення твердої фази

у  гідрогелеву.  Після  завершення  гідратації,  форму  з  ГААП  передавали  у

клініку, де насичували ГААП ХБ (патент №96213, інформаційний лист МОЗ

України № 230 – 2016).

У  запропонованій  технології  індивідуального  моделювання  ГААП,

використання  силіконової  маси  замість  гіпсу,  створює умови відмоделювати

міжзубні  проміжки,  вестибулярну,  оральну  частини  конструкції  та  легко

відокремити  ГААП  форму  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  захисні  можна  використовувати  при  гемісекції,  коронаро-радикулярній

сепарації,  при подовженні коронкової частини зуба, після пародонтологічних

втручань  та  інших  маніпуляціях,  які  проводяться  із  порушенням  цілісності

м’яких тканин порожнини рота та потребують місцевої медикаментозної дії.

Для  використання  ГААП  у  клініці  ортопедичної  стоматології,  нами

разпрацьована  методика  аплікації  готових  пластинок  ГААП, насиченого  ХБ,

під  базис  тимчасового  знімного  протезу.  Запропонована  технологія  має

переваги у вигляді наявності готової пластинки на основі ГААП, яку за потреби

можна  швидко  аплікувати  у  базис  знімного  протезу.  Крім  цього,  ГААП
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пластинка  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

важливо в  умовах складного рельєфу СОПР.  Також,  переважно старший вік

пацієнтів,  які  потребують  знімного  протезування,  часто  не  дозволяє  їм

належним чином виконувати усі рекомендації лікаря за доглядом ГААП форми

у базисі акрилового тимчасового знімного протезу. Вище наведені зауваження

спрямували  нас  на  пошук  нових  шляхів  використання  ГААП  у  клініці

ортопедичної стоматології. 

Для  розширення  можливостей  використання  ГААП  у  клінічній

стоматологічній практиці, розпрацювано лабораторні етапи приєднання ГААП

до  базису  тимчасового  знімного  протезу,  після  отримання  готового

пластинкового протезу. Особливості виготовлення такої конструкції полягали у

наступному. Формували замок із С – силіконової маси. Протез вивільняли із С –

силіконової  маси  та  твердосплавною  фрезою  знімали  внутрішню  поверхню

базису  протеза  для  формування  місця,  де  планували  приєднання  ГААП.

Наступним  етапом,  протез  закладали  у  силіконовий  штамп,  наповнювали

ГААП  композицією,  щільно  закривали  силіконовим  контрштампом,  з

наступною полімеризацією при  температурі  90  ⁰С,  після  якої  ГААП форму

отримували у твердому стані, який після шліфування та полірування піддається

до переведення у гідрогелеву форму. У клініці здійснювали насичення ГААП

лікувальним засобом (ХБ) (патент № 111546).

Удосконалена технологія використання ГААП у поєднанні із акриловим

базисом  знімного  протезу  володіє  низкою суттєвих  переваг,  у  порівнянні  із

аплікацією готових пластин із ГААП під базис знімного протезу. А саме: більші

можливості до 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 з базисом знімного протезу.

Для створення оптимального алгоритму практичного застосування ГААП

насиченого  хлоргексидин  біглюконатом  у  клінічній  практиці,  вивчена
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фармакокінетика сорбції та десорбції хлоргексидину із ГААП у лабораторії та у

клініці  методом  спектрофотометрії.  Для  розробки  методики  кількісного

визначення  знято  УФ-спектр  розчину  хлоргексидин  біглюконату  з

концентрацією 20 мкг/мл. Оптичну густину одержаних розчинів вимірювали на

спектрофотометрі  СФ-56  за  довжини хвилі  230 нм і  розраховували  питомий

коефіцієнт поглинання. 

За результатами здійсненого лабораторного дослідження виявлено, що у

всіх  зразках  десорбція  відбувалася  в  2  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.  У  випадку  сорбції  препатату  30  хв.

швидка стадія виділення триває до 110-130 хв. до концетрації в розчині 180-220

мкг/мл,  після  чого  наступає  сповільнення  виділення  в  умовах  рівноваги.

Десорбція  зразка  ГААП  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 ГААП витриманих в

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  встановлено,  що

найбільші  об’єми  препарату  десорбують  зразки,  одержані  під  час  сорбції

упродовж  90 хв.  Момент  настання  рівноваги  процесів  сорбції-десорбції

наступає  через  300-320  хв.  за  часу  насичення  (сорбції)  ГААП  лікарським

засобом 60 і 90 хв. За часу сорбції полімеру хлоргексидин біглюконатом 30 хв.

рівновага досягається через 140-160 хв.

Виділення  ХБ в  усіх  спостереженнях  відбувалося  упродовж тривалого

терміну, після чого препарат не виділявся повністю і міг препаративно діяти з

поверхні  тривалий  час  у  стані  встановленої  рівноваги,  що  підтвердило

доцільність застосування даної системи локального постачання ліків у клінічній

практиці.
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На  основі  отриманих  лабораторних  результатів,  здійснено  клінічне

дослідження  фармакокінетики  десорбції  ХБ  із  ГААП  у  складі  тимчасового

знімного протезу у порожнині рота.

У  групу  дослідження  задіяно  40  хворих,  які  після  видалення  зубів

потребували передпротезної підготовки, що включало в себе тимчасове знімне

протезування. 

У  проекції  ділянок  видалених  зубів,  на  заздалегідь  виготовленому

тимчасовому протезі, здійснювали індивідуальне моделювання та приєднували

до внутрішньої поверхні протеза ГААП та додатково насичували ХБ. 

Забирали слину у пробірку методом змиву дистильованою водою (20 мл)

після встановлення тимчасового протеза з ГААП у порожнину рота, насиченого

хлоргексидин біглюконатом, з інтервалом: перша година – кожні 15 хв., друга

година – через 30 хв., кожна наступна година – упродовж чотирьох годин, потім

через дві та чотири години. Сумарно термін дослідження становив 10 годин.

За  результатами  спостереження,  активне  виділення  хлоргексидину

виявили 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 встановили невелику десорбцію та стабілізацію процесу виділення

хлоргексидину із ГААП у порожнину рота на рівні 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 півтори

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 у 3% розчин

перекисі водню упродовж 10 – 15 хвилин для очищення ГААП, із наступним

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

насичення  лікувальним  засобом.  Після  того  ГААП  із  хлоргексидин
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біглюконатом  у  складі  знімного  протезу  готовий  до  експлуатації  упродовж

доби (патент № 112404). 

У клінічній частині дослідження залучено 105 хворих у віці від 55 до 90

років,  які  потребували  видалення  зубів  при  передпротезній  підготовці,  із

наступною ортопедичною реабілітацією тимчасовими знімними протезами. У

дослідженнях  здійснено  порівняльна  оцінка  лікування  при  традиційній

методиці виготовлення тимчасових знімних протезів з акрилової пластмаси у

хворих  контрольної  групи  (45  осіб)  та  при  застосуванні  модифікованого

тимчасового протеза з ГААП насиченого ХБ у дослідній групі (60 осіб). Усім

хворим, за  показами,  здійснювали видалення зубів із  наступним заміщенням

дефекту  тимчасовим  знімним протезом.  Надання  хірургічної  допомоги  було

пріоритетним і здійснювалось за загальноприйнятою методикою. Через 30 – 40

хвилин після операції видалення у порожнину рота встановлювали заздалегідь

підготований тимчасовий знімний протез. Після встановлення модифікованого

тимчасового знімного протезу, додатково проводили інструктаж з гігієнічного

догляду за порожниною рота та знімним протезом із ГААП. 

Клінічне та цитобіофізичне спостереження починали на другий день після

операції та здійснювали упродовж двадцяти діб. Дані обстеження фіксували в

анкеті.

Для вивчення протизапальної  дії  в  динаміці  при місцевому обстеженні

акцентували увагу на наступних ознаках: припухлість м’яких тканин, біль при

пальпації, виявлення зон подразнення та гіперемію.

Ефективність  загоєння  рани  після  видалення  зубів  оцінювали  за

наступними параметрами: очищення рани, наявність грануляцій,  епітелізація,

звикання до тимчасового протезу. 

Критеріями  ефективності  безпосередніх  результатів  лікування  були:

відсутність ускладнень, адаптація до тимчасового протезу, скорочення термінів

лікування. 

За  отриманими  результатами  виявлено,  що  перші  ознаки  запалення

починали  стухати  починаючи  з  3-4  доби  у  контрольній  групі,  у  хворих

дослідної групи починаючи з 2 доби. Припухлість, яку спостерігали на третю
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добу у хворих дослідної групи була статистично вірогідно (р< 0,05) нижчою (42

хворих  –  70,0%)  у  порівнянні  із  контрольною групою  (40  хворих  –  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.  На  четверту  добу  спостереження  у  пацієнтів  дослідної  групи

гіперемія була статистично вірогідно (р< 0,05) нижчою у 42 хворих (70,0%) в

порівнянні із контрольною групою – 40 хворих (90,0%) відповідно.

Активний процес зменшення запалення припадав на 5-7 добу у пацієнтів

контрольної групи проти 3-5 доби у пацієнтів дослідної групи. 

При  порівняльному  аналізі  (у  відсотковому  еквіваленті)  виявлено

статистично вірогідно (р< 0,05) зменшення болі при пальпації на 4 добу у 50%

пацієнтів дослідної  групи, на противагу 16% пацієнтів контрольної  групи та

90% у дослідній групі проти 56% у контрольній відповідно на 7 добу.

За результатами дослідження виявлено, що показники очищення рани у

хворих дослідної групи були статистично вірогідно вищі (р <0,01) і 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 дослідній групи на 2-3 добу. 

Поява грануляційної тканини була статистично вірогідно вищою (р <0,01)

на  четвертий  день  спостереження  у  пацієнтів  дослідної  групи  –  30  хворих

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

спостережень наявність грануляцій у дослідній групі був статистично вірогідно

вищим  (р  <0,01)  і  становив  57  хворих  (95,0%)  проти  22  хворих  (49,0%)

контрольної  групи.  Процес  активної  грануляції  ран  у  контрольній  групі

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

Динаміка епітелізації рани була вірогідно вища 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

спостереження  визначені  у  45  хворих  (75,0%)  проти  11  хворих  (25,0%)

контрольної групи спостереження. Появу епітелізації спостерігали на 3-4 добу
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у дослідній групі проти 4-5 доби у хворих контрольної групи. Активний процес

епітелізації відмічали у дослідній групі на 5-7 добу проти 7-10 доби у пацієнтів

контрольної групи.

Отже,  при  порівнянні  клінічних  показників  запального  процесу  та

динаміки  ранового  загоєння  у  пацієнтів  контрольної  та  дослідної  груп

спостерігалась 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 відзначали

помірну болючість.  На третю добу відзначали значне зближення країв рани,

набряк  і  гіперемія  у  ділянці  екстракційної  рани  зберігалися.  На  п’яту  добу

пацієнти відмічали скарги на незначну болючість у ділянці видалених зубів при

користуванні  тимчасовим  протезом.  Болючість  у  ділянці  екстракційної  рани

при  жувальному  навантаженні  незначна.  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)  в  контрольній  групі

розвинулось  у  двох  пацієнтів,  у  яких  з  метою  усунення  запальної  реакції,

знімали  шви  і  промивали  лунки  теплим  0,05  %  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.  П’ятеро

пацієнтів відмічали незначну болючість при жуванні. На п’яту добу болючості

не спостерігали. Слизова оболонка злегка гіперемована в ділянці накладених
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швів,  добре зволожена без фибринового нальоту.  Епітелізація  поверхні  рани

наступила на 9-10  добу. 

Таким  чином,  аналіз  даних  клінічного  обстеження  дозволяє  зробити

висновок,  що  терміни  епітелізації  поверхні  рани,  ступінь  больової  реакції,

кількість післяопераційних ускладнень були мінімальні у пацієнтів дослідної

групи.  Це  свідчить,  що тимчасові  протези  з гідрогелем  на  основі  адгезивно

активного  полімеру створюють  кращу  герметизацію  рани,  сприяють

зменшенню ускладнень запального характеру за рахунок антисептичної дії ХБ

та більш раціонально передають жувальний тиск на підлеглі тканини. 

Одним  із  ефективних  методів  визначення  дієвості  запропонованого

методу  у  клініці,  є  визначення  показників  клітинного  електрофорезу

букального  епітелію,  який  відображає  достовірні  дані  гомеостазу  органів  та

тканин. 

Для оцінки дієвості запропонованого методу передпротезної підготовки

хворих  використано  цитобіофізичне  дослідження  електрофоретичної

активності клітин БЕ за методикою В.Г. Шахбазова [99].

У  пацієнтів  дослідної  групи,  у  яких  застосований  модифікований

тимчасовий  знімний  протез  з  прошарком  ГААП  насичений  хлоргексидин

біглюконатом  електрофоретична  активность  клітин  БЕ  упродовж  терміну

спостереження статистично вірогідно зростала від 50,2 ± 2,28% (р  0,05) із˃

вихідного терміну до 76,4 ± 1,58% на 14 добу (р  0,01; р   0,01) та до 84,2 ±˂ ₐ ˂

1,21% на 21 добу (р  0,01; р   0,01). ˂ ₐ ˂

У той же час у пацієнтів контрольної групи електрофоретична активность

клітин  БЕ  впродовж  усього  періоду  спостереження  залишалася  в  межах

статистичного рівня: 49,6 ± 2,08% вихідного рівня і 58,00 ± 1,96% на 21 добу (рₐ

 0,05).˃

Виявлено,  що  на  3,  14  та  21  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; р  0,05) проти 51,3±1,21 (р   0,05) на 3 добу, 76,4 ± 1,58% (р  0,01; р  ₐ ˃ ₐ ˃ ˂ ₐ ˂
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0,01) проти 54,3 ± 1,63% (р   0,05) відповідно на 14 добу та 84,2 ± 1,21% (р ₐ ˃ ˂

0,01; р   0,01) проти 58,00 ± 1,96% на 21 добу (р   0,05).ₐ ˂ ₐ ˃

На основі аналізу отриманих даних електрофоретичної активності клітин

БЕ  встановлено,  що  використання  модифікованого  тимчасового  знімного

протезу із гідрогелем на основі адгезивно активного полімеру із хлоргексидин

біглюконатом  при  передпротезній  підготовці  хворих  до  ортопедичного

лікування ефективно підтримує та покращує функціональні реакції в організмі

в цілому та у порожнині рота зокрема.

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 внутрішньо ротової

мікрофлори,  у  тому числі  і  потенційно небезпечних видів  мікроорганізмів  в

ділянку рани, виконуючи тим самим бар’єрну функцію.

ВИСНОВКИ

У  дисертаційній  роботі  представлено  нове  вирішення  науково-

практичного  завдання,  яке  полягало  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 протезу у клініці.
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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 МПа; середня абсолютна

похибка, (Δ аср) становила 0,57 МПа , відносна похибка (ε) становила 2,8%;

Latacryl-L – аср 1,25 МПа, Δ аср = 0,32 МПа , ε = 2,5%; ГААП – аср 1,95 МПа, Δ

аср = 0,04 МПа, ε = 2,05%. На відрив: Villacryl Soft  – аср 0,32 МПа, Δ аср =

0,013 МПа, ε = 4 %; Latacryl-L – аср 0,315 МПа , Δ аср = 0,025 МПа, ε = 7,9 %;

ГААП – аср 0,597 МПа, Δ аср =  0,028 МПа, ε = 4,6%.

2.  За  результатами  лабораторного  фармакокінетичного  дослідження

виявлено, що у всіх зразках ГААП десорбція відбувається в дві 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 випробувань опрацьовано та

удосконалено індивідуальне технічне моделювання стоматологічної  композиції

на основі ГААП як самостійної форми, так і в поєднанні з акриловим базисом
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знімного тимчасового протезу.

5.  Порівняльний  аналіз  результатів  лікування встановив  ефективність

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; р  0,05) проти 51,3±1,21ₐ ˃

(р   0,05) на 3 добу, 76,4±1,58% (р  0,01; р   0,01) проти 54,3±1,63% (р  ₐ ˃ ˂ ₐ ˂ ₐ ˃

0,05) відповідно на 14 добу та 84,2±1,21 % (р  0,01; р   0,01) проти 58,00±1,96˂ ₐ ˂

%  на  21  добу  (р   0,05)  та  за  клінічною  оцінкою  показників  загоєнняₐ ˃

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 лікувальній практиці.

138



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.  Левицкий А.  П.  Физиологическая  микробная система полости рта  //

Вестник стоматологии. 2007. № 2. С. 6–11.

2.  Gaetti-Jardim  E.C.,  Marqueti  A.C.,  Faverani  L.P.,  Gaetti-Jardim  E.Jr.

Antimicrobial resistance of aerobes and facultative anaerobes isolated from the oral

cavity // J. Appl.Oral Sci. 2010.Vol. 18. Р. 551–559.

3.  Eriksen  H.  Dimitrov V.,  Rohin  M.  The  oral  ecosystem implications  for

education // J. Dent. Educat. 2006. Vol. 10, N 4. P. 192–196.

4. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. К.: Полиграф-

Плюс, 2010. 552 с.

5. Гумерова М.И., Азнабаева Л.Ф., Чемикосова Т.С., Хуснаризанова Р.Ф.

Микробиоценоз  пародонта  у  больных  хроническим  генерализованным

пародонтитом  на  фоне  тонзиллярной  патологии  и  без  нее  //

Пародонтология. 2008. № 2. С. 35–40.

6.  Цепов  Л.  М.,  Голева  Н.А.  Роль  микрофлоры  в  возникновении

воспалительных заболеваний пародонта // Пародонтология. 2009. № 1. С. 7–12.

7.  Darveau  R.  P.  Periodontitis:  a  polymicrobial  disruption  of  host

homeostasis // Nature rev. Microbiol. 2010. Vol. 8, N 7. Р. 481–490.

8. Морозова О.В., Красножен В.Н. Клинические особенности и тактика

ведения  пациентов  с  кандидозным  поражением  полости  рта  и  глотки  //

Практическая медицина. 2011. №51. С.31-34. 

9.  Shimoe M.,  Yamamoto T.,  Iwamoto Y. et  al.  Chronic periodontitis  with

multiple risk factor syndrome: a case report // J. Int .Acad. Periodontol. 2011. Vol.13,

№2. Р.40-47.

10.  Давыдов  Б.Н.,  Бакерникова  Т.М.,  Червинец  В.М.  Колонизация

микроорганизмами съемных пластиночных протезов из различных материалов

у детей // Стоматология детского возраста и профилактика. 2008. №4. С.57-60. 

11.  Заболотний  Т.  Д.  Борисенко  А.В.,  Марков  А.В.,  Шилівський  І.В.

Генералізований пародонти. Львов: ГалДент, 2011. 240 с.

139



12 Ковальчук Л. В. Практикум: учебное пособие . М, 2010. 176 с. 

13. Ковальчук  Л.В.,  Игнатьева  Г.А., Ганковская  Л.В.  Иммунология.

Практикум : учебное пособие. М., 2010. 240с.

14. Мюллер Х. П. Пародонтология. Львов: ГалДент, 2004. 256 с.

15.  Данилевский  Н.  Ф.,  Борсенко  А.В.  Заболевания  пародонта.  Киев:

Здоров’я, 2000. 464 с. 

16. Чумакова Ю. Г. Патогенетичне обґрунтування методів комплексного

лікування  генералізованого  пародонтиту  (клініко-експериментальне

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец.

14.01.22 «Стоматологія». Одеса, 2008. 37 с.

17. Рыжова И.П., Калуццкий П.В., Рудева О.В. Исследование микробной

адгезии и колонизации к традиционным и новым стоматологическим базисным

материалам  в  эксперименте  и  клинике  //  Институт  стоматологии.  2008.

№1.С.108-109.

18. Цветкова Л. А., Арутюнов С. Д., Петрова Л. В. Заболевания слизистой

оболочки полости рта и губ. М., 2009. 208 с. 

19.  Цепов  Л.М.,  Цепова  Е.Л.,  Цепов  А.Л.  555  заболеваний  слизистой

оболочки рта, языка и губ. М. : МЕДпресс-информ, 2012. 224 с.

20. Shcherbakov A.S., Rudakova I.A., Ivanova S.B., Nekrasov A.N. Changes

in gingival  blood circulation in  patients  with provisional  fixed acrylic  dentures  //

Stomatologiia (Mosk). 2015. V.94, N1. Р.40-44.

21. Арутюнов  С.Д.,  Царев  В.Н.,  Бабунашвили  Г.Б.  и  др.  Клинические

аспекты микробной колонизации временных зубных протезов из акрилатов //

Стоматология. 2008. Т. 87, № 1. С. 61–64.

22. Погосян  Г.А.,  Тунян  М.Ю.,Лалаян  Б.К.  и  др.  Роль

свободнорадикальных  реакций  в  изменениях  состояния  тканей  пародонта  и

протезного ложа // Стоматология. 2008. №6. С.72-74.

23.  Чижов  Ю.  В. ,  Рубленко  С.С.,  Кунгуров  С.В.  Микробная

обсемененность полости рта у лиц пожилого возраста при наличии акриловых и

нейлоновых протезов // Клиническая геронтология. 2012. Т. 18, № 11/12. С. 71–

74.

140

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25909614


24. Bascones-Martinez A, Matesanz-Perez P, Scribano-Bermejo M, Gonzá-lez-

Moles  MA,  Bascones-Ilundain  J.  Periodontal  disease  and  diabetes-Review of  the

literature // Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011. V.16. P. 722 – 729.

25.Царев В. Н., Давыдова M M. Микробиология полости рта. М., 2008. 50

с.

26. Рыжова И. П., Калуцкий П. В., Рудева О. В. Исследование микробной

адгезии и колонизации к традиционным и новым стоматологическим базисным

материалам в эксперименте и клинике // Институт стоматологии. 2008. № 1. С.

108.

27. Gendreau L. Loewy Z.G. Epidemiology and Etiology of Denture Stomatitis //

Int. J. Prosthodont. 2011. N 4. Р.56–59.

28. Chopde N., Pharande A., Khade M.N., Khadtare Y.R., Shah S.S., Apratim

A. In vitro antifungal  activity  of  two tissue  conditioners  combined with nystatin,

miconazole and fluconazole against Candida albicans // J Contemp Dent Pract. 2012.

V.13. P.695–698. 

29. Skupien J.A.,  Valentini F., Boscato N., Pereira-Cenci T. Prevention and

treatment of Candida colonization on denture liners: A systematic review // J Prosthet

Dent. 2013. V. 110. P.356–362. 

30. Toda C., Mendoza Marin D.O., Rodriguez L.S., Paleari A.G., Pero A.C.,

Compagnoni  M.A.  Antimicrobial  activity  of  a tissue  conditioner  combined  with

a biocide polymer // J Contemp Dent Pract. 2015. V.16. P.101–106.

31.  Iqbal  Z.,  Zafar  M.S.  Role  of  antifungal  medicaments  added  to  tissue

conditioners: A systematic review // J Prosthodont Res. 2016. V.60, N4. P.231-239. 

32. Bueno M.G., Urban V.M.,  Barbério G.S.,  da Silva W.J. et  al.  Effect of

antimicrobial  agents  incorporated  into  resilient  denture  relines  on  the  Candida

albicans biofilm // Oral Dis. 2015. V.21. P.57-65.

33.  Маслов  А.  В.  Клинико-экспериментальное  обоснование  способа

профилактики и лечения протезных стоматитов :  автореф. дис.  на соискание

учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматология». Одесса, 2004. 22

с.

141

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24219354
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27085676%5Buid%5D


34.  Бабій  Р.  І.  Корекція  функціональної  активності  слинних залоз  при

зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією : автореф. дис. на здобуття наук.

ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.21 «Стоматологія». Одеса, 2007. 21 с.

35. Нідзельський М.Я., Криничко Л.Р. Стійкість акрилових пластмас, що

використовуються в стоматології, до дії плісневих грибів // Вісник стоматології.

2010. № 4. С. 75 – 77.

36.  Шутурмінський В.Г.,  Бас  Н.О.  Визначення  рівня  гігієни  часткових

знімних пластикових протезів, виготовлених за різними технологіями // Вісник

стоматології. 2009. № 3. С. 85-89.

37.  Палійчук  І.В.  Визначення  спадкової  схильності  до  протезних

стоматитів  за  допомогою  клініко-генеалогічного  аналізу  та  вивчення

функцінального  стану  геному  нейтрофільних  гранулоцитів  периферійної

крові // Архів клінічної медицини. 2010. № 2. С. 54 -57.

38. Романова Ю. Г., Лепский В.В. Особенности эксплуатации акрилового

зубного протезапри хроническом кандидозе полости рта // Вісник стоматології.

2011. № 3. С. 70 -72.

39.  Saravanan  M.,Kumar  A.,  Padmanabhan  T.V.,  Banu  F.  Viscoelastic

properties  and  antimicrobial  effects  of  soft  liners  with  silver  zeolite  in  complete

dental  prosthesis  wearers:  an in vivo study //  Int  J  Prosthodont  .   2015. V.28,  №3.

Р.265-269. 

40.  Рубленко  С.С., Кунгуров  С.В.,  Осипова  Н.П.  Влияние  съемных

ортопедических конструкций на количественный состав микрофлоры полости

рта // Сибирское медицинское обозрение. 2010. Т. 63, № 3. С. 43–47.

41. Довыденко А.Б., Сампиев А.Т. Микробиологическая оценка состояния

полости рта у пациентов со сниженным слюноотделением // Dental Forum. 2009.

№4. С. 17.

42. Agrawal  K.K.,  Singh  S.V.,  Rashmikant  U.S.  et  al.  Prosthodontic

rehabilitation  in  Sjogren’s  syndrome  with  a  simplified  palatal  reservoir  //  J.

Prosthodont. Res. 2011. Vol. 45, N 3. Р. 385–388.

142

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25965641


43. Dabas N., Phukela S.S., Yadav H. The split denture: managing xerostomia

in denture patients: a case report //  J. Ind. Prosthodont. Soc. 2011. Vol. 11, N 1. Р.

67–70.

44.  Al-Dwairi  Z.,  Lynch  E.  Xerostomia  in  complete  denture  wearers  :

prevalence, clinical findings and impact on oral functions // Gerodontol. 2012. Vol. 7.

Р. 662–665.

45. Preston A. J.  Dental management of the elderly patient //  Dent.  Update

Publ. 2012. Vol. 39, N 2. Р.141–143.

46. Murthy V., Yuvraj V., Nair P.P., Thomas S. Prosthodontic management of

radiation induced xerostomic patient using flexible dentures // BMJ Case Reports.

2012. Vol. 20, N 2. Р. 256–258.

47.  Аболмасов  Н.Г.,  Аболмасов  Н.Н.,  Бычков  В.А.,  Аль  –Хаким  А.

Ортопедическая  стоматология:  руководство  для  врачей,  студентов  вузов  и

медучилищ. М.: МЕД пресс-информ, 2002. 576 с.

48.  Liu  J., Zhao  J.,  Li  C.,  Liu  J.,Yu  N.,  Zhang  D.,  Pan  Y. Clinical  and

microbiologic effect of nonsurgical periodontal therapy on patients with chronic or

aggressive periodontitis // Quintessence Int. 2013. V.44, №8. Р.575-583.

49. Иорданишвили А. К., Солдаткина А. С. Заболевания органов и тканей

полости рта у лиц молодого возраста // Институт стоматологии. 2015. № 3. С.

38.

50. Kalsi R.,Vandana K.L., Prakash S. Effect of local drug delivery in chronic

periodontitis patients: A meta-analysis // J. Indian Soc Periodontol. 2011. V.15, N4.

P.304 – 309. 

51 Вольф Г.Ф., Заксер У.П. Пародонтит. Львов: ГалДент, 2007. 40 с. 

52.  Різник  С.С.,  Гриник  С.Б.,  Гриновець  И.С.  та  ін.  Пародонтальні

пов’язки. Львів: Ліга-Прес, 2006. 97 с.

53.  Кашівська  Р.С.,  Мельничук  Г.М.,  Мельничук  А.С.,  Кирилюк  А.М.

Медикаментозне  лікування хвороб пародонта.  Групи препаратів,  механізм їх

дії,  показання  та  протипоказання  до  використання.  Ч.1V.  //  Галицький

лікарський вісник. 2014. Т. 21, № 1. С.122-128. 

143

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22368351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalsi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22368351
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23757461
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23757461


54.  Кашівська  Р.С.,  Мельничук  Г.М.,  Мельничук  А.С.,  Кирилюк  А.М.

Медикаментозне  лікування хвороб пародонта.  Групи препаратів,  механізм їх

дії,  показання  та  протипоказання  до  використання.  Ч.V.  //  Галицький

лікарський вісник. 2014. Т. 21, № 2. С.92-104. 

55.  Кашівська  Р.С.,  Мельничук  Г.М.,  Мельничук  А.С.,  Кирилюк  А.М.

Медикаментозне  лікування хвороб пародонта.  Групи препаратів,  механізм їх

дії, показання та протипоказання до використання Ч.III // Новини стоматології.

2013. №3(76). С.82-87.

56.  Кашівська  Р.С.,  Мельничук  Г.М.,  Мельничук  А.С.,  Кирилюк  А.М.

Медикаментозне  лікування хвороб пародонта.  Групи препаратів,  механізм їх

дії, показання та протипоказання до використання Ч.II // Новини стоматології.

2013. №2(75). С.79-84.

57.  Кашівська  Р.С.,  Мельничук  Г.М.,  Мельничук  А.С.,  Кирилюк  А.М.

Медикаментозне  лікування хвороб пародонта.  Групи препаратів,  механізм їх

дії, показання та протипоказання до використання Ч.I // Новини стоматології.

2013. №1(74). С.92-97.

58.  Кашівська  Р.С.,  Мельничук  Г.М.,  Мельничук  А.С.,  Кирилюк  А.М.

Медикаментозне  лікування хвороб пародонта.  Групи препаратів,  механізм їх

дії,  показання  та  протипоказання  до  використання.  Ч.VI  //  Галицький

лікарський вісник. 2014. Т.21, №3. С. 123-127. 

59.  I  rokawa D  ., Makino-Oi A., Fujita T., Yamamoto S., Tomita S., Saito A.

Adjunct  Antimicrobial  Therapy  and  Periodontal  Surgery  to  Treat  Generalized

Aggressive Periodontitis:  A Case Report // Bull Tokyo Dent Coll  .   2016. V.57,N2.

P.105-114.

60.  Tomita  S., Uekusa  T.,  Hosono  M.,  Kigure  T.,  Sugito  H.,  Saito  A.

Periodontist-Dental  Hygienist  Collaboration  in  Periodontal  Care  for  Chronic

Periodontitis:  An 11-year  Case  Report  //  Bull  Tokyo Dent  Coll. 2016.  V.58,  N3.

P.177-186. 

61.  Давтян  Л.  Л.  Науково-практичне  обгрунтування  технології  м’яких

лікарських форм для стоматології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра.

фарм. наук: спец. 15.00.01 «Фармація». Київ, 2006. 42 с.

144

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28954953
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tomita%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28954953
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27320300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Irokawa%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27320300


62. Гриновець І. С., Федін Р. М., Калинюк Т. Г., Гриновець В. С. Розробка

складу і технології плівок з декаметоксином для лікування слизової оболонки

порожнини рота // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною

участю «Лекарства человеку. Современные проблемы создания, исследования и

апробации лекарственных средств». Х.: Вид-во НФаУ, 2007. С. 29-31.

63.  Skorokhoda  V.,  Semenyuk  N.,  Melnyk  Yu.,  Suberlyak  O.  Hydrogels

penetration and sorption properties on the substances release controlled processes //

Chem. Technol. 2009. Vol. 3, № 2. Р. 117-121.

64.  Суберляк О. В. Баштаник П.І.  Технологія переробки полімерних та

композиційних матеріалів. 2-е вид. К. : РАСТР, 2015. 454 с. 

65.  Суберляк  О.В.,  Скорохода  В.Й.,  Семенюк  Н.Б.,  Мельник  Ю.Я.

Матеріали  біомедичного  призначення  на  основі  (ко)полімерів

полівінілпіролідону: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. С.

60-93.

66.  Suberlyak  O.  V.  High  –  hydrophilic  membranes  for  dialysis  and

hemodialysis  /  O.  V.  Suberlyak,  J.  Ya.  Melnyk,  N.  J.  Baran  //  Engineering  of

biomaterials 2007. V.64, P. 18-19. 

67.  Пат.  № 111546  U  Україна,  МПК А61С13/00.  Двошаровий  знімний

пластинковий  протез  для  профілактики  та  лікування  інфекційно-запальних

процесів  слизової  оболонки  протезного  ложа  /  Вовк  Ю.В.,  Комариця  О.Й,

Суберляк  О.В.,  Семенюк  Н.Б.;  патентовласник  Львівський  національний

медичний  університет  імені  Данила  Галицького,  Національний  університет

«Львівська  політехніка».  –  № 201605750;  заявл.  27.  05.  2016;  опубл.  10.  11.

2016. Бюл. № 21. 

68.  Пат.  №  96213  U  Україна,  МПК  А61С13/07.  Спосіб  виготовлення

лікувально-профілактичної індивідуальної стоматологічної конструкції /  Вовк

Ю.В., Комариця О.Й., Суберляк О.В.; патентовласник Львівський національний

медичний  університет  імені  Данила  Галицького;  Hаціональний  університет

«Львівська політехніка». – № 201407923; заявл. 26.01.2015; опубл. 26.01. 2015.

Бюл. № 2. 

145



69. Павленко  О.  В.  Дорошенко  О.  М.  Профілактика  ускладнень  після

ортопедичного лікування знімними протезами // Український стоматологічний

альманах.  2010.  № 6.  С. 39-42. 

70.  Комариця  О.  Й.  Моделювання  індивідуальної  стоматологічної

конструкції  із  гідрогелю  –  адгезивно  активного  полімеру  при

пародонтологічних втручаннях.  //  Матеріали  науково-практичної  конференції

«Сучасні підходи до профілактики, діагностики, лікування захворювань тканин

пародонту і слизової оболонки порожнини рота». Тернопіль. 2018. С. 30 – 31. 

71. Monzavi A., Siadat H., Atai M., Alikhasi M., Nazari V., Sheikhzadeh S.

Comparative evaluation of physical properties of four tissue conditioners relined to

modeling plastic material // J Dent. 2013.V.10. P.506–515.

72. Mirizadeh A ., Atai M., Ebrahimi S. Fabrication of denture base materials

with antimicrobial properties // J Prosthet Dent. 2018.V.119, N2. P.292-298.

73.  Комариця  О.  Й.,  Суберляк  О.В.,  Семенюк  Н.Б.,  Вовк  Ю.В.

Застосування  гідрогелю  адгезивно  –  активного  полімеру  з  антисептичним

засобом  у  складі  знімного  пластмасового  протезу  //  Український

стоматологічний альманах. 2016. № 2. С.43 – 47.

74. Лабунець В.А. Розробка наукових основ планування стоматологічної

ортопедичної допомоги на сучасному етапі її розвитку: Автореф. дис. ... канд.

мед. наук / В.А. Лабунець. Нац. мед. унт. ім. О.О. Богомольця.  Київ, 2000.  С.

37.

75. Комариця О. Й. Вивчення хімічної кінетики десорбції хлоргексидину

із  гідрогелю  на  основі  адгезивно  активного  полімеру  у  складі  знімного

тимчасового пластинкового протезу після хірургічного втручання // Матеріали

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна стоматологія

та щелепно лицева хірургія». Київ. 2018. С. 81 – 82. 

76.  Комариця  О.Й.,  Угляр  І.  М.  Системи  локальної  доставки  ліків  у

стоматологічній практиці / О. Й. Комариця, І. М. Угляр // Актуальні проблеми

сучасної медицини 2018. Т. 18, Вип. 2 (62) С. 311 ¬ 317.

146

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28552288
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirizadeh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28552288


77.  Збірник  загальних  нормативно-правових положень  з  ортопедичної

стоматології і зубопротезного виробництва / В. А. Лабунець та ін; Нац. акад.

мед. наук України, ДУ "Ін-т стоматології". - Одеса., 2015. - 971 с.

78.  Ньюман  М.,  ван  Винкельхофф  А.  Антимикробные  препараты  в

стоматологической практике. М.:Азбука, 2004. 328 с. 

79. Bonesvoll P., Gjermo P. A comparison between chlorhexidine and some

quaternary ammonium compounds with regard to retention,  salivary concentration

and plaqueinhibiting effect in the human mouth after mouth rinses // Arch Oral Biol.

1978. V.23. P.289-294.

80.  Fedi  P.,  Killoy  W.J.  Антимикробная  терапия:  роль  антимикробных

средств  при  лечении  хронического  пародонтита  взрослых.  М.:Азбука,  2003.

С.142 – 157 с. 

81.  Машковський М.  Д.  Лекарственные средства.  В  2  –  х  т.  М.:Новая

Волна, 2001. 608 с.

82.  Ланге  Д.Е. Применение  в  стоматологии  хлоргексидинглюконата

(СНХ) в качестве антимикробного средства // Клиническая стоматология. 1999.

№1. С.38-42.

83. Комариця О. Й., Крамаренко С.Ю., Суберляк О.В. Динаміка сорбції та

десорбції  хлоргексидину  із  кополімеру  метакрилату  при  лікуванні  хвороб

пародонта // Вісник проблем біології та медицини. 2015. Вип.. 3, Т.2. С. 260 –

266. 

84. Watts  J.,  Moffat  A.C.,  Osselton  M.D.,  Widdop B.  Clarke’s  Analysis  of

Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material. 4-th Ed.

London: Pharm. Press, 2011. 1075p.

85. Павленко О. В. Застосування фармакологічного супроводу та магнітно-

лазерної  терапії  в  пацієнтів  з  генералізованим  пародонтитом  і  дентальною

імплантацією.  [Електронний  ресурс]  /  О.  В.  Павленко,  І.  П.  Мазур,  П.  В.

Леоненко // Современная стоматология.  2013. № 2. С. 40-47.

86.  Комариця  О.Й.,  Крамаренко  С.Ю.,  Баран  Н.М.,  Мельничук  Ю.Я.

Вивчення  хімічної  кінетики  десорбції  хлоргексидину  із  гідрогелю на  основі

147



адгезивно  активного  полімеру  у  складі  знімного  тимчасового  пластинкового

протезу. // Новини стоматології 2018. №2 (95) С. 12 – 16.

87. Комариця О. Й. Вивчення сорбції та десорбції хлоргексидину адгезивно

– активним полімером // Клінічна стоматологія. 2013. №3- 4. С. 91 -92. 

88.  Мазнев  Н.И.  Высокоэффективные  лекарственные  растения.  М.:

Большая энциклопедия, 2012. 656 c.

89.  Сай  В.  Г.,  Цвих  Л.О.,  Бордовський  А.М.Фармакотерапія  основних

стоматологічних захворювань. Львів, 1998. 143 с.. 

90. Hussein I, Ranka M, Gilbert A, Davey K. Locally delivered antimicrobials in

the management of periodontitis: a critical review of the evidence for their use in

practice // Dent Update. 2007. V. 34. P.494–506. 

91.  Grover V., Kapoor A., Malhotra R., Battu V.S., Bhatia A., Sachdeva S.To

assess  the  effectiveness  of  a  chlorhexidine  chip  in  the  treatment  of  chronic

periodontitis:  A clinical and radiographic study  //  J Indian Soc Periodontol. 2011.

V.15, N2. P.139-146.

92. Заболотний Т. Д. Запальні захворювання пародонта / Т. Д. Заболотний,

А. В. Борисенко, Т. I. Пупiн // Львів: ГалДент, 2013. 233 с. 

93. Пупін Т. І. Оцінка ефективності місцевого лікування генералізованого

пародонтиту із застосуванням «Perio Chip» / Т.І. Пупін, О.М. Виноградова, Н.Н.

Бандрівська // Вісник проблем біології і медицини, 2015. Вип.. 4, Т.2. (125) С.

375 – 377.

94.  Nair  S.C.,  Anoop K.R.  Intraperiodontal  pocket:  An ideal  route  for  local

antimicrobial drug delivery // J. Adv Pharm Technol Res. 2012. V.3, N1. P. 9-15.

95. Lindhe J., Heijl L., Goodson J.M., Socransky S.S. Local tetracycline delivery

using hollow fibre devices in periodontal therapy // J Clin Periodontol. 1979. V.6. P.

141–149.

96.  Налєскіна  Л.А.,  Л.А.  Бородай  Н.В.,  Чехун  В.Ф.  Сьогодення  та

перспективи  створення  наносистем  спрямованої  доставки  лікарських

препаратів до пухлинних клітин // Молекулярна медицина та нанотехнології в

онкології .2009. С. 166-173. 

148

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19742
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19742
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22470888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nair%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22470888
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=1985590175477353710&btnI=1&hl=ru
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21976838
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grover%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21976838


97.  Хмельницкий  С.И.,  Лесовой  Д.Е.  Перспективы  использования

суперпористых гидрогелей и их композиций на основе поливинилового спирта

в новых медицинских технологіях // Новости медицины и фармации. 2008. №3.

С. 49 – 54. 

98.  Комариця  О.  Й.  Динаміка  електрофоретичної  активністі  клітин

букального  епітелію  при  використанні  модифікованого  знімного  протезу  із

гідрогелем  на  основі  адгезивно  активного  полімеру  “Акрилан-ЛПІ“  із

антисептичним  засобом  при  хронічному  генералізованому  пародонтиті  //

Український стоматологічний альманах. 2016. Т.1, №3. С.47 – 50.

99.  Шахбазов  В.  Г.,  Григорьева  Н.  Н.,  Колупаєва  Т.В.  Новый

цитобиофизический  показатель  биологического  возраста  и  фозиологического

состояния организма человека // Физиология человека. 1996. №22(4),  С. 1 – 5. 

100.  Komarytsya  O.  J.,  Vovk Y.  V.,  Baran N.  M.  Clinical  analysis  of  the

efficiency of hydrogel use on the basis of adhesive active polymer with antiseptic in

the composition of temporary removable laminar denture // Pharma Innov. J. 2017.

Vol. 6, №4. Р. 166-171.

101. Земке В. М., Комариця О.Й., Семенюк Н.Б. Дослідження адгезійної

міцності  з’єднання  еластичних  матеріалів  для  знімних протезів  //  Матеріали

міжнародної науково –технічної конференції «Сучасні технології одержання та

переробки полімерних матеріалів». Львів, 2016. С. 116. 

102. Комариця О. Й. Вивчення ефективності застосування гідрегелевого

полімеру  з  медикаментозним  середником  у  лікуванні  уражень  слизової

оболонки  рота  //  Матеріали  науково-практичної  конференції  «Інноваційні

технології в сучасній стоматології». Івано-Франківськ, 2015. С.81 – 82. 

103. Ivgi I., Smidt A., Zaltsman N., Ben-Gal G., Beyth N. Antibacterial Effect

of Provisional Cements with Incorporated Polyethyleneimine Nanoparticles: An In

Vivo Study // Int J Prosthodont. 2017. V.30, N5. P. 471–473. 

104.  Ерофеева  Л.  Н.,  Афонина  Н.  Д.,  Карпенко  Е.  Н.  и  др.  Пленки  с

рифампицином для лечения ЛОР-заболеваний // Фармація. 2003. № 4. С. 23-25.

105.  Комариця  О.  Й.,  Суберляк  О.В.,  Земке  В.М.  Порівняльна

характеристика  міцності  з’єднання  еластичних  матеріалів  при  виготовленні

149

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28806428


базисів знімних протезів // Вісник проблем біології та медицини. 2016. Вип.. 1,

Т.2. С. 240 – 244.

106.  Коритнюк  О.  Я.  Застосування  пародонтальних  плівок  з

метронідазолом і міконазолом для лікування захворювань пародонту: автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія».

Київ, 2006. 20 с.

107. Зубачик В. М. Мембранні механізми патогенезу та терапії запальних

процесів пародонту:  автореф. дис.  на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук:

спец. 14.01.22 «Стоматологія». Львів, 2005. 34 с.

108.  Комариця  О.  Й.Динаміка  електрофоретичної  активності  клітин

букального епітелію при використанні гідрогелю на основі адгезивно активного

полімеру насиченого антисептичним середником у складі тимчасового знімного

протезу при хронічному генералізованому пародонти- ті // Матеріали науково-

практичної  конференції  «Інноваційні  технології  в  сучасній  стоматології».

Івано-Франківськ , 2017. С.45 – 48. 

109. Пат. № 112404 U Україна, МПК А61К6/00.  Спосіб  профілактики та

лікування інфекційно-запальних процесів слизової оболонки порожнини рота

при  знімному  протезуванні /  Вовк  Ю.В., Комариця  О.Й.,  Суберляк  О.В.,

Семенюк Н.Б.; патентовласник Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького; Національний університет «Львівська політехніка». –

№ 201607614; заявл. 11. 07. 2016; опубл. 12. 12. 2016, Бюл. № 23.

110. Гриновець І. С., Калинюк Т. Г., Магльований А. В. Гриновець В. С.

Лікарські  форми  у  вигляді  полімерних  плівок  як  засіб  лікування

стоматологічних  та  інших  захворювань  слизової  оболонки/  //  Журнал  Акад.

мед. наук України. 2008. Т. 14, № 2. С. 336-344.

111.  Комариця  О.  Й.  Клінічний  аналіз  ефективності  застосування

гідрогелю  на  основі  адгезивно  активного  полімеру  “Акрилан-ЛПІ“  з

антисептичним  засобом  у  складі  знімного  тимчасового  пластинкового

протезу // Актуальні проблеми сучасної медицини. 2016. Т. 16, Вип. 4, Ч. 1. С.

15 – 18.

150



112.  Комариця О. Й.  Суберляк О.В.,  Семенюк Н.Б.,  Вовк Ю.В.  Спосіб

виготовлення  лікувально-профілактичної  індивідуальної  стоматологічної

конструкції : інформаційний лист №230 /ЛНМУ. К., 2016.

113.  Абакарова Д.С.  «Диплен-Дента»:  двухслойная  природа

эффективности //СтоматологИнфо. 2007. №10. С.46-47.

114.  Мазур  И.  П.  Применение  адгезивных  стоматологических  пленок

«Диплен-Дента»  в  комплексном  лечении  больных  генерализованным

пародонтом // Современная стоматология. 2006. № 1. С. 52-54.

115.  Седельников  П.П.  Применение  модифицированого  эластичного

полимера в базисах базисах комбинированных конструкций съемных протезов

для лечения больных с полным отсутствием зубов: автореф. дис. на соискание

учен. степени канд. мед. наук. Воронеж, 2000. 14с.

116.  Кравец  Т.  П.,  Кравец  М.  Ю.,  Веропотвелян  С.  С.  Эффективность

лекарственных  пленок  Диплен-Дента с солкосерилом в  лечении  эрозивных

поражений слизистой оболочки полости рта // Вопросы экспериментальной и

клинической стоматологии: сб. науч. тр. Харьков: ХГМУ, 2004. Вып 8. С.22-25.

117.  Маланчук  В.А., Гарляускайте  И.Ю., Астапенко  Е.А.,  Кульбашная

Я.А.,  Новаковская  А.В.,  Данько  И.О.  Применение  солкосерил  дентальной

адгезивной пасты в практике хирургической стоматологии. СПб.: Поли Медиа

Пресс, 2009. С. 11-13.

118. Williams RC, Paquette DW, Offenbacher S. Treatment of periodontitis by

local  administration  of  minocycline  microspheres:  A  controlled  trial  //  J.

Periodontol. 2001. V.72. P. 1535–1544.

119. Mızrak T.,  Guncu G.N.,  Caglayan F.,  Balci  T.A.,  Aktar G.N.,  Ipek F.

Effect  of  a  controlled-release  chlorhexidine  chip  on  clinical  and  microbiological

parameters  and  prostaglandin  E2  levels  in  gingival  crevicular

fluid // J.Periodontol. 2006. V. 77. P. 437–443.

120. Paquette D.W., Ryan M.E., Wilder R.S. Locally delivered antimicrobials:

Clinical evidence and relevance // J Dent Hyg. 2008. V.82. P.10 – 15.

121. Paolantonio M., D’Angelo M., Grassi R.F., Perinetti G., Piccolomini R.,

Pizzo G. et al. Clinical and microbiological effects of subgingival controlled-release

151



delivery  of  chlorhexidine  chip  in  the  treatment  of  periodontitis:  A  multicenter

study // J. Periodontol. 2008. V. 79. P. 271–282.

122. Caton J.,  Ciancio  S.,  Crout  R.,  Hefti  A.,  Polson A.  Adjunctive use  of

subantimicrobial  doxycycline therapy for  periodontitis  // J.  Dent.  Res. 1998. V.77.

P.1001.

123.  Sundararaj  S.C.,  Thomas M.V.,  Peyyala  R.,  Dziubla  T.D.,  Puleo D.A.

Design  of  a  multiple  drug  delivery  system  directed  at  periodontitis  //

Biomaterials. 2013. V.34, N34. P. 8835-8842.

124. Dorocka-Bobkowska B., Medyński D., Pryliński M. Recent advances in

tissue conditioners for prosthetic treatment: A review // Adv. Clin. Exp. Med. 2017.

V.26, N4. P. 723-728. 

125.  Корехов  Б.Н.,  Ряховский  А.Н.,  Поюровская И.Я.,  Сутугина  Т.Ф.

Физико-механические  характеристики  эластичных  материалов  для  съемных

зубных протезов // Стоматология. 2009. № 6. С. 55–59.

126. Шутурмінський В.Г.,  Бас Н.О. Визначення рівня гігієни часткових

знімних  пластинкових  протезів,  виготовлених  за  різними  технологіями  //

Вісник стоматології. 2009. № 3. С. 85 – 89.

127.  Шутурмінський  В.Г.  Профілактика  та  лікування  протезного

стоматиту  в  осіб  із  непереносимісю  акрилових  протезів  //  Український

стоматологічний альманах. 2010. Т.1, № 2. С. 47 – 48.

128. Нідзельський М. Я., Девдера А.І. Чинники, які спонукають розвиток

інфекційних  процесів  у  порожнині  рота  при  користуванні  знімними

конструкціями зубних протезів // Вісник стоматології. 2008. № 1. С. 97–98.

129.  Нідзельський  М.  Я.,  Криничко  Л.Р.  Структурні  зміни  в  зубних

протезах,  виготовлених  з  акрилових пластмасс,  у  різні  строки  користування

ними та їх  вплив на тканини порожнини рота //  Современная стоматология.

2011. № 5. С. 88–91.

130.  Палійчук І.В.,  Рожко М.М.,  Куцик Р.В.  Вивчення стану місцевого

імунітету та мікробіоценозу протової порожнини в осіб, схильних і несхильних

до  виникнення  протезних  стоматитів  при  лікуванні  знімними  пластиковими

152

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28691420
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23948165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sundararaj%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23948165


протезами  із  акрилових  пластмас  //  Український  стоматологічний  альманах.

2010. № 5. С. 29 – 33.

131. Шубцов Н.Д., Шутурминський В.Г. Разработка метода диагностики

индивидуальной переносимости различных базисных пластмасс // Український

стоматологічний альманах. 2010. № 2. С. 83 – 85. 

132. Трезубов В.В., Долгодворов А.Ф., Сапронова О.Н. и др. Особенности

ортопедического  лечения  больных  с  непереносимостью  протетических

материалов // Институт стоматологии. 2011. № 52. С. 60–61.

133.  Ожоган  З.Р.,  Шуклін  В.А.,  Мельник  Н.С.,  Ожоган  І.А.  Спосіб

визначення  концентрації  залишкового  мономеру  у  зубних  протезах,

виготовлених із застосуванням акрилових пластмас. Київ, 2011. 20 с.

134. Chaves C.A., Machado A.L., Vergani C.E.,  de Souza R.F.,  Giampaolo

E.T. Cytotoxicity of denture base and hard chairside reline materials: A systematic

review // J. Prosthet. Dent. 2012. V.107. P. 114–127. 

135.  Goiato  M.C.,  Freitas  E.,  dos  Santos  D.,  de  Medeiros  R.,  Sonego  M.

Acrylic resin cytotoxicity for denture base--literature review // Adv Clin Exp Med.

2015. V.24. P. 679–686. 

136.  Романова Ю.Г. Гомеостаз  полости рта и зубное протезирование //

Одеський медичний журнал. 2011. № 3. С. 69 – 75.

137.Сафаров А. М. Состояние слизистой оболочки протезного ложа при

съемном протезировании // Вестник стоматологии. 2010. № 2. С. 121–123.

138.  Люлякина  Е.  Г.,  Чижов  Ю.В.  Заболевания  полости  рта  у  лиц

пожилого и старческого возраста // Клиническая геронтология. 2011. № 1/2. С.

35–39

139. Jorge J., Quishida C., Vergani C. et al. Clinical evaluation of failures in

removable partial dentures // J. Oral Sci. 2012. Vol. 54, N 4. Р. 37–42.

140. Abu–Elteen K. H. Abu-Alteen R.M .The prevalence of Candida albicans

populations in the mouths of complete denture wearers // New Microbiologica. 2010.

Vol. 33, N 1. P. 41–48.

153



141. Малолеткова А. А. . Шемонаев В.И. Хронофизиологические основы

адаптации пациентов к съемным зубным протезам // Современные наукоемкие

технологии. 2012. № 7. С. 9–11.

142.  Бобешко  М.  Н.  Клинико  –  экспериментальное  обоснование

применения  клеевой  композиции,  модифицированой  ионами  серебра,  для

фиксации съёмных пластиночных протезов  : автореф. дис. на соискание учен.

степени канд. мед. наук : спец. 14.00.21 «Стоматология». Воронеж, 2013. 25с. 

143.  Трезубов  В.  В.,  Долгодворов  А.Ф.,  Сапронова  О.Н.  и  др.

Особенности  ортопедического  лечения  больных  с  непереносимостью

протетических материалов // Институт стоматологии. 2011. №3. С. 60-61.

144.  Діасамідзе  Е.  Дж.  Діагностика,  профілактика  і  лікування  зон

підвищеної больової чутливості на слизовій оболонці протезного поля у хворих

при знімному протезуванні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед.

наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія». Одеса, 2012. 18 с.

145.  Иорданишвили А.  К.  Психическое  здоровье  пожилых  людей  при

пользовании полными съемными зубными протезами: миф или реальность? //

Стоматология. 2017. Т.96, №5. С.56-61.

146. Иорданишвили А.К., Веретенко Е.А., Солдатова Л.Н. и др. Влияние

метода фиксации полных съемных протезов на эффективность пользования и

психофизиологический  статус  людей  пожилого  и  старческого

возраста // Институт стоматологии. 2014. №4. С.28-34.

147.  Хэнинг  Вульфес.  Современные  технологии  протезирования.  2-ое

русское издание. М.: Acadimia-Dental, 2009. 362 с.

148. Сафонов А.М. Состояние слизистой оболочки протезного ложа при

съемном протезировании // Вісник стоматології. 2010. № 2. С. 121 – 123.

149.  Дорошенко О.  М.  Ефективність  профілактики та  медикаментозної

корекції патологічних змін тканин протезного ложа і поля в період адаптації до

знімних протезів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец.

14.01.22 «Стоматологія». Київ, 2012. 19 с.

150.  Бабаева  П.Р.  Характер  и  уровень  заболеваемости  слизистой

оболочки, краевого пародонта, твёрдых тканей зубов при различных видах и

154



методах  изготовления  ортопедических  конструкций  //  Вісник  стоматології.

2011. №1. С. 64 – 66.

151.  Дімчева  Т.  І.  Розробка  та  обгрунтування  нового  лікувально  –

профілактичного  комплексу  по  попередженню  ускладнень  знімного  зубного

протезування  в  осіб  з  цукровим  діабетом:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.

ступеня канд. мед. наук.: спец. 14.01.22 «Стоматологія». Одеса, 2013. 19 с.

152. Громов О.В., Рожкова Н.В., Кнава О.Э. Развитие дисбиозов полости

рта при различных видах зубного протезирования // Вісник стоматології. 2008.

№1. С. 11. 

153.  Михайленко  Т.М.,  Ерстенюк  А.М.  Стан  біохімічних  показників

ротової порожнини у осіб із різним рівнем гігієни знімних конструкцій зубних

протезів // Галицький лікарський вісник. 2009. Т.16, №2. С. 38 – 42. 

154. Михайленко Т.М. Ерстенюк А.М., Рожко М.М. Аналіз біохімічних

показників ротової порожнини осіб, що користуються знімними конструкціями

зубних  протезів,  залежно  від  наявності  соматичної  патології  //  Галицький

лікарський вісник. 2008. Т.15, №4. С. 37 – 41. 

155.  Дівнич Т.Я.,  Рожко М.М.,  Куцик Р.В.  Вплив знімних конструкцій

зубних  протезів  на  зміну  мікрофлори  ротової  порожнини  //  Галицький

лікарський вісник. 2009. Т.16,№4. С. 132 – 135. 

156.  Михайленко  Т.М.  Куцик  Р.В.  Аналіз  мікробіоценозу  ротової

порожнини  в  осіб  із  різним  рівнем  гігієни  знімних  конструкцій  зубних

протезів // Галицький лікарський вісник. 2009. Т.16, № 3. С. 34 – 38. 

157.  Жижикин  О.И.,  Терешина  Т.П.,  Романова  Ю.Г.  Способ  оценки

аллергических проявлений в полости рта на акриловые пластмассы //  Вісник

стоматології. 2010. № 2. С. 13.

158. Михайленко Т.Н., Куцик Р.В. Мікробне число та дефіцит мікробного

числа  як  інтегральні  показники  стану  мікробіоценозу  слизової  оболонки

протезного  ложа та  базисів  протезів  у  осіб  із  різним рівнем гігієни знімних

конструкцій // Архів клінічної медицини. 2010. № 2. С. 38 -42.

155



159. Takeuchi Y., Nakajo K., Sato T. et al. Quantification and identification of

bacteria in acrylic resin dentures and dento-maxillary obturator-prostheses // Am.J.

Dent. 2012. Vol. 25, N 3. Р.171–175.

160.  Никифорчин  У.  Р.,  Рожко  М.М.  Рання  діагностика  інфекційно-

алергічних  захворювань  в  ротовій  порожнині  у  пацієнтів,  що  користуються

знімними зубними протезами // Вісник стоматології. 2000. № 5. С. 85–85.

161. Busscher H.J., van Hoogmoed C.G., Geertsema- Doornbusch G.I et al.

Streptococcus thermophylus and its biosurfactans inhibit adgesion by Candida spp.

on silicone rubber // Appl.Environmen. Microbiol. 2007. Vol. 73, N 10. P. 3810–

3817.

162. Chopde N., Jawale B., Pharande A. et al. Microbial colonization and their

relation with potential cofactors in patients with denture stomatitis //  J.  Contemp.

Dent. Pract. 2012. Vol. 13, N 4. Р.456–459.

163.  Шутурмінський  В.Г.  Дослідження  мікробіологічного  статусу

порожнини рота в осіб, які користуються протезами з базисами з поліпропілену

й акрилової кислоти // Одеський медичний журнал. 2009. №3. С. 57- 60.

164.  Шутурмінський  В.Г.,  Кравченко  П.С.  Дослідження  неспецифісної

резистентності ротової рідини в користувачів знімними частковими протезами,

виготовленими з різних матеріалів // Медичні перспективи. 2010. Т.15, № 1. С.

59 – 63.

165.  Чижов  Ю.В., Бакшеева  С.С. Бактериологический  контроль

различных  режимов  озоновой  дезинфекции  съемных  зубных  протезов //

Клиническая геронтология. 2010. №11-12. С.73-76. 

166.  Трезубов  В.Н.,  Мишнёв  Л.М.,  Незнанова  Н.Ю.  Ортопедическая

стоматология.  Технология  лечебных  и  профилактических  аппаратов М.:

МЕДпресс , 2014. 320 с. 

167.  Ozkomur  A.,  Fortes  C.B.  Effects  of  postpolymerization  microwave

irradiation on provisional  dental  acrylics:  physical  and mechanical  properties // J.

Appl Biomater Funct Mater. 2016. V.14, №3. Р. 302-306.

168.  Сенишин  О.В.,  Ожоган  З.Р.  Можливості  застосування  сучасних

конструкцій знімних протезів // Вісник стоматології. 2008. № 1. С. 165.

156

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27230453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=27230453
http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000164&name=%CC%C5%C4%EF%F0%E5%F1%F1&page=1


169.  Лебеденко  И.Ю.  Анасимова  С.В.,  Сафарова  Н.И.  Научные

разработки  лаборатории  материаловедения  МГМСИ //  Актуальнае  проблемы

ортопедической стоматологиии. Москва, 2009. С. 107 – 110.

170. Лабунец В.А. Рожкова Н.В. Влияние зубного эликсира «Экстравин-

дента» на состояние полости рта у пациентов со съемным протезированием //

Вестник стоматологии. 2010. №3. С.64-67.

171. Кузнецов В.В. ПисаренкоО.А. Удосконалення технології покращення

якості  базисів  знімних пластикових протезів  //  Український стоматологічний

альманах. 2011. №1. С. 61- 63.

172. Chhabra  A.,  Rudraprasad  I.V.,  Nandeeshwar  D.B.,  Nidhi  C.A.

comparative  study  to  determine  strength  of  autopolymerizing  acrylic  resin  and

autopolymerizing composite resin influenced by temperature during polymerization:

An In Vitro study // Indian J Dent Res. 2017. V.28, N4. P.442-449.

173  Jain  A.,  Puranik  S,  Jagadeesh  M.S,  Kattimani  P.,  Akki  S.,  Kumar  P.,

Laxmi’  V.  Liquid-supported  dentures:  a  soft  option-a  case  report  //  Case  Rep

Dent. 2013. P. 342-348. 

174.  Kulkarni R.S. The effect of denture base surface pretreatments on bond

strengths of two long term resilient liners // The Journal of the College of Dentistry

2011. V.3, N1.P.16-19.

175. Akin H. Effect of different surface treatments on tensile bond strength of

silicone-based soft denture liner // Lasers Med Sci. 2011. V.26, N6. P. 783-788.

176. Kanathila H. The effectiveness of magnesium oxide combined with tissue

conditioners in inhibiting the growth of Candida albicans: an in vitro study // Indian J

Dent Res  .   2011. V.22, N4. P. 613.

177. Chladek G. Developing the procedure of modifying the denture soft liner

by silver nanoparticles // Acta Bioeng Biomech . 2012. V.14, N1. P. 23-29.

178. Baslas V., Singh S.V, Aggarwal H., Kaur S.,  Singh K., Agarwal K.K.

A technique for using short term soft liners as complete dentures final impression

material // J. Oral Biol Craniofac Res. 2014 . V.4. P. 204–207. 

157

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22742207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chladek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22742207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20730469
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22124069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22124069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kanathila%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22124069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akin%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20730469
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kulkarni%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21503188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23555061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23555061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jain%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23555061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28836538


179. Więckiewicz W., Kasperski J., Więckiewicz M., Miernik M., Król W. The

adhesion of modern soft relining materials to acrylic dentures //Adv Clin Exp Med.

2014. V.23. P. 621–625.

180.  Лещук  С.Є.  Застосування  еластичної  пластмаси  ПМ-01  для

оптимізації  клінічного  функціонування  та  вдосконалення  конструкції

покривних  знімних  пластмасових  протезів:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.

ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія». Львів, 2006. 19 с.

181. Клюев О.В. Клинико-лабораторное обоснование применения зубных

протезов  с  мягкой  подкладкой  ’ГосСил’:  автореф.  дис.  на  соискание  учен.

степени канд. мед. наук: спец. 14.00.21 «Стоматология». Москва, 2010. 17 с.

182.  Сапронова  О.  Н.,  Трезубов  В.В.  Отдаленные  результаты

ортопедического лечения съемными зубными протезами с мягкой подкладкой //

Институт Стоматологии. 2012. №1. С. 58-59.

183. Chladek G. Antifungal activity of denture soft lining material modified by

silver  nanoparticles-a  pilot  study  //  International  Journal  of  Molecular  Sciences

2011.V.12, N7. P. 4735-4744.

184. Nam K.Y. In vitro antimicrobial effect of the tissue conditioner containing

silver nanoparticles // J Adv Prosthodont. 2011.V.3, N1. P. 20-24.

185.  Жижикин  О.  И.  Разработка  и  клиническая  оценка  способа

профилактики  аллергических  реакций  в  полости  рта  при  протезировании  с

применением акриловых пластмасс // Вестник стоматологии. 2012. № 1. С. 50–

53.

186. Kassebaum N.J., Bernabé E., Dahiya M., Bhandari B., Murray C.J. Global

burden of severe periodontitis in 1990-2010: a systematic review and meta-regression

// J. Dent. Res. 2014.V. 93, N11. P.1045-1053.

187. Kinumatsu T., Umehara K., Nagano K., Saito A . Periodontal therapy for

severe  chronic  periodontitis  with  periodontal  regeneration  and  different  types  of

prosthesis // Bull. Tokyo Dent. Coll. 2014. V. 55, N4. P. 217-224.

188. Skupien J.A., Valentini F., Boscato N., Pereira-Cenci T. Prevention and

treatment of Candida colonization on denture liners: a systematic review // J. Prosthet

Dent. 2013. V. 110 , N5. P. 356-362. 

158

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23998622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23998622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25477039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kinumatsu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25477039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25261053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3076569/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nam%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21503189
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chladek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21845108


189. Садыков М. И., Карнеев А. Н. Альтернативные способы применения

адгезивных  прокладок  fitty  dent  при  протезировании  больных  с  полным

отсутствием зубов // Врач-аспирант. 2007. № 1. С. 45–48.

190.  Каливраджиян  Э.  С., Бобешко  М.Н., Подопригора  А.В.  Анализ

адгезивных  свойств  материалов  для  улучшения  фиксации  съемных

пластиночных протезов // Вестник новых медицинских технологий. 2011. Т. 18,

№ 2. С. 82–88.

191.  Паненко И.  А.  Разработка  и  обоснование  метода  профилактики и

лечения  хронического  кандидоза  слизистой  оболочки  полости  рта  у

протезоносителей: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук:

спец. 14.01.22 «Стоматология». Одесса,2006. 164 с.

192.  Анисимова  И.В.  Клинические  и  лабораторные  основы  местного

использования  растительного  препарата  «Стоматофит»  и  «Стоматофит  А»  в

комплексном лечении заболеваний СОПР // Институт стоматологии. 2010. №1.

С. 25-28.

193. Жолудев С. Е. Адгезивные средства в ортопедической стоматологии.

М.:Стоматология, 2007. 112 с.

194. Патент 2225705 Российская Федерация, МПК А61К6/08. Адгезивная

плёнка  для  фиксации  съемных  протезов  /А.Г.Чухаджян  А.Г.,  Воронов  И.А.,

Ибрагимов Т.И.; патентообладатель Чухаджян Ара Гарникович. – №2001130ПЗ/

14; заявл. 11.08.2001; опубл. 20.09.2003, Бюл. № 21. 

195.  Рожкова Н.  В.  Клініко –  експериментальне обгрунтування  методу

профілактики  протезних  стоматитів  у  хворих  із  знімними  пластинковими

зубними протезами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук:

спец. 14.01.22 «Стоматологія». Одеса. 2011. 18 с. 

196.  Рожкова  Н.В., Лабунец  В.А.,  Завадский  В.Е.  и  др.  Адсорбция

микробов  смешанной  слюны  различнцыми  ортопедическими  материалами  //

Вісник стоматології. 2011. № 1. С. 66 – 69. 

197.  Рожкова  Н.В. Лабунец  В.А.,  Завадский  В.Е.  и  др.  Влияние

биологически активних веществ на адсорбцию оральных бактерий акриловой

пластмассой // Вісник стоматології. 2011. № 2. С. 81 – 83. 

159



198.  Романова Ю.Г.  Частота  проявления аллергических заболевваний в

полости рта на акриловые пластмассы // Вісник стоматології. 2011. № 2. С. 78 –

80.

199.  Ступницький  Р.М.  Особливості  окислення  ліпідів  та  активності

антиоксидантних  ферментів  у  хворих,  що  користуються  ортопедичними

конструкціями // Вісник стоматології. 2008. № 3. С. 46 – 51.

200.  Бадалов  Р.  М.  Профілактика  протезних  стоматитів  у  хворих  на

цукровий діабет при користуванні знімними акриловими протезами: автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія».

Харків, 2011. 19 с. 

201. Дівнич Т. Я. Корекція дисбіотичних порушень в ротовій порожнині в

профілактиці  і  лікуванні  ускладнень  при  протезуванні  зубними  частковими

знімними пластинковими протезами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія». Одеса, 2010. 19 с.

202.  Keys  W.F, Keirby  N.,  Ricketts  D.N.  Provisional  Restorations  –  A

Permanent Problem? // J. Dent. Update. 2016. V.43, N 10. P. 908-914. 

203. Andonissamy  L.,  Vidhya  N.S.  A  Novel  Technique  of  Fabricating  a

Modified  Removable  Provisional  Prosthesis  over  an  Autologous  Bone  Grafted

Maxillary Anterior Edentulous Segment Prior to Implant Placement //  J. Clin Diagn

Res. 2017. V.11, N 9. P. 38-42.

204. Hacker T., Heydecke G., Reissmann D.R. Impact of procedures during

prosthodontic treatment on patients’ perceived burdens // J. Dent. 2015. V. 43, N1. P.

51-57.

205. Kapusevska  B.,  Dereban  N.,  Popovska  M,  Nikolovska  J.,  Radojkova

Nikolovska V. Technology and the use of acrylics for provisional dentine protection

// Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2013. V. 34, N3. P. 113-120. 

206. Patras  M.,  Naka  O.,  Doukoudakis  S.,  Pissiotis  A.  Management  of

provisional  restorations’  deficiencies:  a  literature  review  //  J.  Esthet  Restor.

Dent. 2012. V. 24, N 1. P. 26-38. 

207.  Hammond B.D. Commentary. Management of provisional  restorations’

deficiencies: a literature review // J. Esthet Restor Dent. 2012. V.24,N1. P.39. 

160

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22296693%5Buid%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22296692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22296692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24566021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25446242
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29207850
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29207850
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29155527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keys%20WF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29155527


1. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии. / К. Дёрффель // М.: Мир –

1994. – 268 с.

208.  Стоматологічні  обстеження.  Основні  методи:  матеріали  ВООЗ  //

Вісник стоматології. 2000. №3 С. 39 61. 

209. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии. // М.: Мир. 1994.

268 с.

161



ДОДАТКИ

ДОДАТОК А 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію

результатів дисертації

1. Комариця О. Й., Крамаренко С. Ю., Суберляк О. В. Динаміка сорбції та

десорбції  хлоргексидину  із  кополімеру  метакрилату  при  лікуванні  хвороб

пародонта  //  Вісник  проблем  біології  та  медицини.  2015.  Т. 2(123),  Вип. 3.

С. 260–266.  (Здобувач  забезпечила  підготовку  дослідних  матеріалів  до

експериментів,  взяла  участь  у  їх  фізико-механічних  випробуваннях  та  у

підготовці статті до друку).

2.  Комариця  О. Й.,  Суберляк  О. В.,  Земке  В. М.  Порівняльна

характеристика  міцності  з’єднання  еластичних  матеріалів  при  виготовленні

базисів  знімних  протезів  //  Вісник  проблем  біології  та  медицини.  2016.

Т. 2(127),  Вип. 1.  С. 240–244. (Здобувач  забезпечила  підготовку  дослідних

матеріалів  до  експериментів,  взяла  участь  у  їх  фізико-механічних

випробуваннях та у підготовці статті до друку).

3.  Комариця  О. Й., Суберляк О. В.,  Семенюк Н. Б.,  Вовк  Ю. В.

Застосування  гідрогелю  адгезивно-активного  полімеру  з  антисептичним

засобом  у  складі  знімного  пластмасового  протезу  //  Український

стоматологічний  альманах.  2016.  № 2.  С. 43–47.  (Здобувачем  проведено

обстеження  хворих,  приєднання  гідрогелю до базису  протезу,  статистичну

обробку  отриманих  даних;  спільно  з  науковим  керівником  проведено  аналіз

результатів та формування висновків, підготовка матеріалу до друку).

4.  Комариця  О.  Й.  Динаміка  електрофоретичної  активності  клітин

букального  епітелію  при  використанні  модифікованого  знімного  протезу  із

гідрогелем  на  основі  адгезивно  активного  полімеру  “Акрилан-ЛПІ”  із

антисептичним  засобом  при  хронічному  генералізованому  пародонтиті //

Український стоматологічний альманах. 2016. № 3. Т. 1. С. 47–50.

5. Комариця О. Й. Клінічний аналіз ефективності застосування гідрогелю

162



на  основі  адгезивно  активного  полімеру  “Акрилан-ЛПІ”  з  антисептичним

засобом  у  складі  знімного  тимчасового  пластинкового  протезу  //  Актуальні

проблеми сучасної медицини. 2016. Т. 16, Вип. 4(56). Ч. 1. С. 15–18.

6.  Комариця  О. Й.,  Крамаренко  С. Ю.,  Баран  Н. М.,  Мельничук  Ю. Я.

Вивчення  хімічної  кінетики  десорбції  хлоргексидину  із  гідрогелю на  основі

адгезивно  активного  полімеру  у  складі  знімного  тимчасового  пластинкового

протезу // Новини стоматології. 2018. № 2(95). С. 12–16. (Здобувачем проведено

обстеження  хворих,  забір  слини  хворих  для  біохімічних  досліджень,

статистичну  обробку  отриманих  даних;  здійснено  аналіз  результатів  та

формування висновків, підготовка матеріалу до друку).

7.  Комариця  О. Й.,  Угляр  І. М.  Системи  локальної  доставки  ліків  у

стоматологічній  практиці  //  Актуальні  проблеми  сучасної  медицини.  2018.

Т. 18,  Вип. 2(62).  С. 311–317.  (Здобувачем  здійснено  пошук  сучасних

літературних джерел за темою, проведено аналіз результатів та формування

висновків, підготовка матеріалу до друку).

8. Komarytsya O. J., Vovk Y. V., Baran N. M. Clinical analysis of the efficiency

of  hydrogel  use  on  the  basis  of  adhesive  active  polymer  with  antiseptic  in  the

composition  of  temporary  removable  laminar  denture  //  The  Pharma  Innovation

Journal. 2017. Vol. 6(4). Р. 166–171. (Здобувачем проведено обстеження хворих,

приєднання  гідрогелю  до  базису  протезу,  статистичну  обробку  отриманих

даних;  спільно  з  науковим  керівником  проаналізовано  результати  та

сформульовано висновки, здійснено підготовку матеріалу до друку).

9.  Комариця  О. Й.  Вивчення  сорбції  та  десорбції  хлоргексидину

адгезивно-активним полімером // Клінічна стоматологія. 2013. № 3/4. С. 91–92.

10.  Комариця О. Й.,  Крамаренко С. Ю.,  Баран Н. М. Вивчення хімічної

кінетики десорбції хлоргексидину із гідрогелю на основі адгезивно - активного

полімеру  у  складі  знімного  тимчасового  пластинкового  протезу  після

хірургічного  втручання  //  Матеріали  науково-практичної  конференції  з

міжнародною  участю  «Сучасна  стоматологія  та  щелепно  лицева  хірургія».

Київ.  2018. С. 169 – 170. (Здобувач провела обстеження хворих, забір слини

хворих для фармакокінетичних досліджень, статистичну обробку отриманих

163



даних; підготувала матеріал до друку).

11.  Комариця  О.Й.,  Земке  В. М.  З’єднання  гідрогелю  – адгезивно

активного полімеру із знімним  пластинковим протезом // Матеріали науково-

практичної  конференції  «Інноваційні  технології  в  сучасній  стоматології».

Івано-Франківськ, 2018. С. 38–40 (Здобувач забезпечила підготовку дослідних

матеріалів  до  експериментів,  взяла  участь  у  їх  фізико-механічних

випробуваннях та у підготовці статті до друку).

12.  Пат.  № 96213  U Україна  МПК  А61С13/07  Спосіб  виготовлення

лікувально-профілактичної  індивідуальної  стоматологічної  конструкції  /

Заявники  та  патентовласник:  Ю. В. Вовк,  О. Й. Комариця,  О. В. Суберляк,

Львівський  національний  медичний  університет  імені  Данила  Галицького,

Національний  університет  «Львівська  політехніка»  – №  201407923;  заявл.

26. 01. 2015;  опубл.  26.01.  2015,  “Промислова  власність”,  Бюл.  № 2,  2015р.

виданий  Державною  службою  інтелектуальної  власності  України  (Здобувач

запропонувала  ідею  корисної  моделі,  здійснила  лабораторне  моделювання,

проаналізувала результати, підготувала патент до публікації). 

13.  Пат.  № 111546  U Україна  МПК  А61С13/00  Двошаровий  знімний

пластинковий  протез  для  профілактики  та  лікування  інфекційно-запальних

процесів  слизової  оболонки  протезного  ложа  /  Заявники  та  патентовласник:

Ю. В. Вовк,  О. Й. Комариця,  О. В. Суберляк,  Н. Б. Семенюк,  Львівський

національний медичний університет  імені  Данила Галицького,  Національний

університет «Львівська політехніка» – № 201605750; заявл. 27. 05. 2016; опубл.

10. 11. 2016, “Промислова власність”, Бюл. № 21, 2016р. виданий Державною

службою  інтелектуальної  власності  України.  ( Здобувач  запропонувала  ідею

корисної  моделі,   здійснила  лабораторне  моделювання,  проаналізувала

результати, підготувала патент до публікації).  

14.  Пат.  № 112404  U Україна  МПК А61К6/00  Спосіб  профілактики та

лікування інфекційно-запальних процесів слизової оболонки порожнини рота

при  знімному  протезуванні  /  Заявники  та  патентовласник:  Ю. В. Вовк,

О. Й. Комариця, О. В. Суберляк,  Н. Б. Семенюк,  Львівський  національний

медичний  університет  імені  Данила  Галицького,  Національний  університет

164



«Львівська  політехніка»  –№ 201607614;  заявл.  11.07.2016;  опубл.  12.12.2016,

“Промислова  власність”,  Бюл.  № 23,  2016р.  виданий  Державною  службою

інтелектуальної  власності  України  (Здобувач  здійснила  клінічне  обстеження

та проаналізувала результати, підготувала патент до публікації).. 

15. Комариця О. Й., Суберляк О. В., Семенюк Н. Б., Вовк Ю. В. Спосіб

виготовлення  лікувально-профілактичної  індивідуальної  стоматологічної

конструкції: інформаційний лист МОЗ УКРАЇНИ. – № 230 – 2016. (Здобувачем

здійснено  лабораторне  моделювання,  проаналізовано  результати,

підготовлено інформаційний лист до друку).

Основні положення і результати досліджень висвітлено на:

- міжнародній  науково-практичній  конференції  «Актуальні  проблеми

стоматології» з нагоди 90-річчя з дня народження доктора медичних наук,

професора Вареса Е. Я., Львів 2015 (стендова доповідь);

- міжнародній  науково-практичної  конференції  «Інноваційні  технології  в

сучасній стоматології», Івано-Франківськ, 2015 (публікація); 

- 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 (стендова доповідь); 

- міжнародній  науково-практичної  конференції  «Інноваційні  технології  в

сучасній стоматології» Івано-Франківськ, 2017 (публікація); 

- науково-практичної  конференції  з  міжнародною  участю  «Сучасна

стоматологія та щелепно лицева хірургія», Київ 2018 (публікація); 

- міжнародній  науково-практичної  конференції  «Інноваційні  технології  в

сучасній стоматології» Івано-Франківськ, 2018 (публікація); 

- міжнародній  науково-практичної  конференції  «Сучасні  підходи  до

профілактики,  діагностики,  лікування  захворювань  тканин  пародонту  і

слизової оболонки порожнини рота», Тернопіль, 2018 (усна доповідь). 

165



ДОДАТОК В

Львівсьний національний медичний університет імені Данила Галицького

Кафедра хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО

Клінічне дослідження стоматологічного хворого  № 
№ картки стоматологічного хворого______________ 
Прізвище,ім`я,по-батькові____________________________________  
Стать  Ч__ Ж __ 
Дата народження___________р. 
Вік, років ______________ 
Діагноз ______________________________________________________________ 
Хімічна кінетика десорбції хлоргексидину 
 
Час 
експозиції  

15 хв 30 хв 45 хв 1 год 1 год 
30 хв 

2 год 3 год 4 год 6 год 10 
год 

Значення, 
мгр/мл 

          

Покази ЕФАКБЕ 
 
Терміни спостереження (доба) 1 3 14 20 
Активність ядер 
 

    

Клінічний симптом ранового загоєння 
 
Термін/симпто
м 
(доба)/ 

припухліст
ь 

біль при  
пальпаці
ї 

гіперемі
я 

очищенн
я 
рани 

наявність 
грануляці
й 

епітелізаці
я 

2       
3       
4       
5       
7       
10       
12       
14       
20       

Примітка: наявність с – му “+”; слабо виражений с – м “±”; відсутніст с – му “-”. 
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ДОДАТОК Д – 1
Таблиця – Клінічні показники контрольної групи

Клінічні
ознаки

Терміни спостереження (доба).

1 2 3 4 5 7 10 12 14 21

A A A B A B A B A B B C B C B C C

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Припух-
лість 45

10
0,

0

45

10
0,

0

40 90
,0 5

10
,0

*

38 85
,0 7

15
,0

32 70
,0

13 30
,0

23 51
,0

22 49
,0

16 35
,0

29

65
,0

**

9

20
,0

36 80
,0 2 5,
0

43

95
,0

*

45

10
0,

0

Біль при
пальпації 45

10
0,

0

45

10
0,

0

40 90
,0 5

10
,0

*

38 85
.0 7

15
,0

34 75
,0

11 25
,0

20 45
,0

25

55
,0

**

16 35
,0

29

65
,0

**

11 25
,0

34 75
,0 5

10
,0

40 90
,0

45

10
0,

0*

Зони
подраз-
нення

45

10
0,

0

45

10
0,

0

43 95
,0 2 5,
0

40 90
,0 5

10
,0

32 70
,0

13

30
,0

*

23 51
,0

22 49
,0

18 40
,0

27

60
,0

**

9

20
,0

36

80
,0

*

5

10
,0

40 90
,0

45

10
0,

0*

Гіперемія 45

10
0,

0

45

10
0,

0

43 95
,0 2 5,
0

40 90
,0 5

10
,0

27 60
,0

18

40
,0

**

16 35
,0

29

65
,0

*

11 25
,0

34

75
,0

**

7

15
,0

38 85
,0 2 5,
0

43 95
,0

45

10
0,

0

Примітка: * – наявна достовірна (p<0,05) різниця з показниками попереднього періоду 
** – наявна достовірна (p<0,01) різниця з показниками попереднього періоду 

167



ДОДАТОК Д – 2
Таблиця – Клінічні показники дослідної групи

Клінічні

ознаки

Терміни спостереження (доба).
1 2 3 4 5 7 10 12 14 21
А А B А B А B B C B C B C C C C

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Припух-
лість 60

10
0,

0

54 90
,0 6

10
,0

*#

42 70
,0

18

30
,0

**
#

27 45
,0

33

55
,0

**
##

12 20
,0

48

80
,0

**
##

9

15
,0

51

85
,0

##

3 5,
0

57

95
,0

##

60

10
0,

0#
#

60

10
0,

0

60

10
0,

0

Біль при
пальпації 60

10
0,

0

57 95
,0 3 5,
0

45 75
,0

15

25
,0

**

30 50
,0

30

50
,0

**
##

12 20
,0

48

80
,0

**
##

6

10
,0

54

90
,0

##

3 5,
0

57

95
,0

##

60

10
0,

0#
#

60

10
0,

0#
#

60

10
0,

0

Зони
подраз-
нення

60

10
0,

0

60

10
0,

0

- - 54 90
,0 6

10
,0

*

45 75
,0

15

25
,0

*

27 45
,0

33

55
,0

**
##

15 25
,0

45

75
,0

*#
#

9

15
,0

51

85
,0

##

60

10
0,

0*
*#

#

60

10
0,

0#
#

60

10
0,

0

Гіперемія 60

10
0,

0

60

10
0,

0

- - 54 90
,0 6

10
,0

*

42 70
,0

18

30
,0

**
#

21 35
,0

39

65
,0

**

12 20
,0

48

80
,0

##

6

10
,0

54

90
,0

#

60

10
0,

0*
##

60

10
0,

0

60

10
0,

0

Примітка: * – наявна достовірна (p<0,05) різниця з показниками попереднього періоду 
** – наявна достовірна (p<0,01) різниця з показниками попереднього періоду 
# – наявна достовірна (p<0,05) різниця з показниками контрольної групи в аналогічний період 
## – наявна достовірна (p<0,01) різниця з показниками контрольної групи в аналогічний період 
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ДОДАТОК Д – 3
Таблиця – Динаміка ранового загоєння контрольної групи

Клінічні
ознаки

Терміни спостереження (доба)
1 2 3 4 5 7 10 12 14 21
С С С В С В С В В А В А В А В А А

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Очищення
рани 45

10
0,

0

45

10
0,

0

34 75
,0

11

25
,0

**

20 45
,0

25

55
.0

**

9

20
,0

36

80
,0

*

7

15
,0

38

85
,0

** - - 45

10
0,

0*
*

- - 45

10
0,

0

- - 45

10
0.

0

45

10
0,

0

Наявність
грануляції 45

10
0,

0

45

10
0,

0

43 95
,0 2 5,
0

36 80
,0 9

20
,0

*

32 70
,0

13 30
,0

23 51
,0

22

49
,0

**

9

20
,0

36

80
,0

**

2 5,
0

43

95
,0

*

- - 45

10
0.

0

45

10
0,

0

Епіте-
лізація 45

10
0,

0

45

10
0,

0

45

10
0,

0

- - 40 90
,0 5

10
,0

*

34 75
,0

11 25
,0

20 45
,0

25

55
,0

**

16 35
,0

29 65
,0

11 25
,0

34 75
,0 5

10
,0

40 90
.0

45

10
0,

0*

Примітка: * – наявна достовірна (p<0,05) різниця з показниками попереднього періоду 
** – наявна достовірна (p<0,01) різниця з показниками попереднього періоду 

ДОДАТОК Д – 4
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Таблиця – Динаміка ранового загоєння дослідної групи

Клінічні
ознаки

Терміни спостереження (доба)

1 2 3 4 5 7 10 12 14 21

С С В С В С В С В В А В А В А А А

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Очищення
рани 60

10
0,

0

45 75
,0

15

25
,0

**
##

33 55
,0

27

45
,0

*#

21 35
,0

39

65
,0

*

12 20
,0

48 80
,0 - - 60

10
0,

0*
*#

#

- - 60

10
0,

0

- - 60

10
0,

0

60

10
0,

0

60

10
0,

0

Наявність
грануляції 60

10
0,

0

54 90
,0 6

10
,0

*#

45 75
,0

15

25
,0

*#
#

30 50
,0

30

50
,0

**
##

9

15
,0

51

85
,0

**
##

15 25
,0

 4
5

75
,0

**
##

3 5,
0

57

95
,0

#

- - 60

10
0,

0#

60

10
0,

0

60

10
0,

0

Епіте-
лізація 60

10
0,

0

60

10
0,

0

- - 51 85
,0 9

15
,0

**
##

33 55
,0

27

45
,0

**
##

15 25
,0

45

75
,0

**
##

9

15
,0

51

85
,0

**
##

6

10
,0

54

90
,0

##

3 5,
0

57

95
,0

##

60

10
0,

0#
#

60

10
0,

0

Примітка: * – наявна достовірна (p<0,05) різниця з показниками попереднього періоду 
** – наявна достовірна (p<0,01) різниця з показниками попереднього періоду 
# – наявна достовірна (p<0,05) різниця з показниками контрольної групи в аналогічний період 
## – наявна достовірна (p<0,01) різниця з показниками контрольної групи в аналогічний період 
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