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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Хвороби тканин періодонта займають вагоме місце серед 

усіх стоматологічних захворювань і залишаються актуальною проблемою сучасної 

медицини, що зумовлено високою поширеністю, складністю діагностики та досить 

часто відсутністю тривалих позитивних результатів [Митченок А.В. і співавт., 2013; 

Борисенко А.В. і співавт., 2015; Батіг В.М. і співавт., 2017]. Одонтогенні вогнища 

інфекції нерідко стають причиною гострих запальних процесів щелепно-лицьової 

ділянки та спричиняють несприятливий вплив на організм у цілому [Ішаков М.О. і 

співавт., 2011; Лучинський М.А. і співавт., 2014; Gusiyska A., 2014].  

Найчастіше причиною виникнення хронічних запальних процесів періодонта є 

інфекційний чинник, що призводить до запальних та деструкційних змін тканин 

пульпи та позаапікальної зони [Смоляр Н.І. і співавт., 2009; Костюк І.Р., 2014; Zhang 

S. et al., 2010; Inchingolo et al., 2013]. Доведено, що лише при наявності бактерій у 

кореневих каналах виникають деструкційні зміни тканин ендодонта [Ішаков М.О. і 

співавт., 2011; Caraivan O. et al., 2012; Kotwal G.J. et al., 2015]. 

Тривалий клінічний досвід засвідчує, що для успішного лікування хронічного 

періодонтиту, який супроводжується позаапікальною деструкцією, вагоме значення 

має не лише ліквідація вогнища інфікування періодонта, дія на мікрофлору макро- 

та мікроканалів зуба, а й якість обтурації кореневих каналів, що значною мірою 

залежить від властивостей пломбувального матеріалу, зокрема, його активного 

впливу на репараційні процеси у періапікальних тканинах та відновлення 

навколоверхівкових уражень в умовах деструкційно змінених тканин періодонта 

[Борисенко А.В. і співавт., 2015; Louis M. et al., 2015; Лобач Л.М. і співавт., 2015; 

Плиска О.М., 2015; Жданова Н.О., 2016; Saoud A., et al., 2016; Арутюнов Ф.В. і 

співавт., 2016; Батіг В.М. і співавт., 2017].  

Довготривалий, зазвичай, безсимптомний перебіг запального процесу у 

тканинах періодонта спричиняє не лише деструкцію у позаапікальній ділянці, але й 

резорбцію верхівки кореня зуба, що зумовлює в подальшому збільшення ширини 

верхівкового отвору та утруднює лікування хворих на хронічний періодонтит, 

особливо на етапі пломбування кореневого каналу [Ісакова Н.О., 2009; Педорець 

А.П., 2010; Любченко О.В., 2015; Фірсова І.В., 2015; Saoud T.M., 2016; Pater S., 

2015]. В останні роки значних успіхів досягли ендодонтичні методики лікування 

періапікальних запальних процесів та обтурації кореневих каналів. Велике 

зацікавлення викликає дослідження клінічної ефективності нових препаратів та їх 

композицій для внутрішньоканального застосування із можливістю позаапікального 

виведення. Тому розпрацювання нових методів та засобів для лікування хворих на 

хронічний періодонтит, особливо з набутою широкою верхівкою кореня зуба, 

залишається актуальною проблемою та потребує подальшого її вивчення. Зважаючи 

на присутність у фахових виданнях лише поодиноких публікацій, які висвітлюють 

цю тему, таке дослідження було важливим з наукового погляду і становило 

практичну цінність. 

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

робота виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри терапевтичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила 
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Галицького: «Розпрацювання і застосування нових методів діагностики, 

профілактики та лікування захворювань ендодонту та пародонту» (№ державної 

реєстрації 0115U000036). Дисертант є виконавцем окремих фрагментів зазначеної 

роботи. 

Метою дослідження є підвищення ефективності лікування хворих на 

хронічний верхівковий періодонтит з широкою верхівкою кореня шляхом 

розпрацювання лікувальної композиції для обтурації апікальної ділянки та 

трансканального її виведення за межі зуба. 

Реалізація поставленої мети передбачала розв’язання наступних завдань: 

1. Провести клінічно-рентгенологічну оцінку стану тканин періодонта у 

хворих на хронічний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня, виявити 

особливості перебігу патологічного процесу. 

2. Експериментально обґрунтувати вибір препаратів з 

пластикостимулювальними та біоревіталізуючими властивостями, розпрацювати 

оптимальний склад і  лікувальну форму для корекції запально-деструкційного 

процесу в періапікальних тканинах. 

3. Дослідити в експерименті гістоморфологічні зміни у кістковій тканині 

тварин під впливом запропонованих остеотропних композицій та препарату мінерал 

триоксид агрегат (МТА). 

4. Оцінити інтенсивність репараційних змін в організмі тварин за 

біохімічними процесами у крові та гомогенаті кістки під впливом лікувальних 

композицій та препарату МТА.  

5. Розпрацювати метод пломбування лікувальною композицією апікальної 

ділянки зубів із набутою широкою верхівкою кореня, а також трансканального 

виведення її у періапікальну зону . 

6. Визначити клінічну ефективність застосування лікувального засобу та 

методу лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит зубів із набутою 

широкою верхівкою коренів у найближчий та віддалений терміни. 

Об’єкт дослідження – хронічний верхівковий періодонтит зубів із набутою 

широкою верхівкою каналу кореня. 

Предмет дослідження – запально-деструкційний процес в періапікальній 

ділянці зуба і його модуляція біоревіталізуючими та остеотропними препаратами. 

Методи дослідження: клінічно-рентгенологічні – для визначення стану 

тканин періодонта хворих на хронічний верхівковий періодонтит та оцінки 

ефективності проведеного лікування; експериментальні дослідження включали: 

гістологічні дослідження – для вивчення пластикостимулювальної та 

біоревіталізуючої дії препаратів на м’які тканини тварин та динаміки репараційних 

процесів в кістковій тканині під впливом загальновживаних препаратів і 

розпрацьованих композицій; біохімічні дослідження – для оцінки в умовах 

експерименту на моделі дефекту кісткової тканини процесів пероксидного 

окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС), мінерального обміну в 

кістковій тканині, рівня запального процесу; статистичні дослідження – для оцінки 

вірогідності отриманих результатів дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів. Науково доведено в експерименті 

пластикостимулювальний ефект різних біоревіталізантів пролонгованої дії з 
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визначенням їх синергізму та ефективнішого впливу на регенерацію тканин 

періодонта (патент України на корисну модель № 85259). 

Уперше експериментально обґрунтовано та розпрацьовано склад та 

лікувальну форму композиції на основі біорепарантів та остеотропних препаратів з 

метою корекції запально-деструкційного процесу в періапікальних тканинах (патент 

України на корисну модель № 95974). 

За результатами гістоморфологічних і біохімічних досліджень проведено 

порівняльну оцінку інтенсивності регенераційних процесів у кістковій тканині при 

дії запропонованих композицій. 

Уперше розпрацьовано спосіб обтурації лікувальною композицією апікальної 

ділянки і трансканального її виведення за межі набутої широкої верхівки кореня 

зуба (патент України на корисну модель № 95974). 

Проведено клінічно-рентгенологічну оцінку найближчих та віддалених 

результатів застосування розпрацьованої композиції для лікування хворих на 

хронічний верхівковий періодонтит зубів із набутою широкою верхівкою коренів.  

Практичне значення отриманих результатів. Створений засіб для 

ревіталізації на основі препаратів із пластикостимулювальними і 

біоревіталізуючими властивостями та композиція на основі гідроксіапатиту кальцію, 

що покращило якість та дозволило пришвидшити процеси регенерації кісткової 

тканини та скоротити терміни лікування хворих на хронічні форми періодонтиту з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба (патент України на корисну модель 

№ 85259, патент України на корисну модель № 95974). 

Практичним лікарям запропоновано новий спосіб та засіб для лікування 

хворих на хронічний періодонтит із широкою верхівкою кореня зуба із 

застосуванням композиції для апікальної обтурації і трансканального виведення її у 

періапікальну зону, що суттєво знижує кількість ускладнень безпосередньо після 

лікування і зменшує ділянку запально-деструкційних змін у періапікальних 

тканинах (патент України на корисну модель № 95974). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедр 

терапевтичної стоматології та терапевтичної стоматології ФПДО, кафедри 

стоматології дитячого віку, кафедри токсикологічної та аналітичної хімії ЛНМУ 

імені Данила Галицького; кафедри терапевтичної стоматології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; кафедри терапевтичної 

стоматології Тернопільського державного медичного університету імені 

О.Я. Горбачевського; кафедри дитячої стоматології Івано-Франківського 

національного медичного університету; кафедри терапевтичної стоматології 

Ужгородського національного університету, а також у лікувальному процесі 

Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені Данила Галицького, 

Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка № 4» 

м. Львова, Комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна 

поліклініка № 1» м. Львова. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням автора і внеском здобувача в опрацюванні 

актуальної проблеми терапевтичного лікування хворих на хронічні форми 

періодонтиту з набутою широкою верхівкою кореня зуба. Робота виконана за 
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наукової та консультативної допомоги доктора медичних наук, професора Зубачика 

Володимира Михайловича. Автор самостійно провела патентно-інформаційний 

пошук, систематизувала та проаналізувала наукову літературу за обраною темою. 

Разом з науковим керівником визначила мету та завдання дослідження. Автор разом 

з працівниками лабораторій клініко-біологічних досліджень Державного науково-

дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок  

провела експериментальні та гістологічні дослідження. Під керівництвом 

працівників кафедри токсикологічної та аналітичної хімії, а також кафедри 

технології ліків і біофармації було розпрацьовано лікувальні композиції на основі 

гідроксіапатиту кальцію (ГА) та β-трикальцій фосфату (β-ТКФ). Спільно з 

працівниками лабораторії Інституту біології тварин провела біохімічні дослідження 

сироватки крові та гомогенату кісткової тканини. Самостійно виконала всі клінічні 

дослідження та лікування хворих на хронічні форми періодонтиту. Автор особисто 

провела аналіз, узагальнення та статистичне опрацювання результатів дослідження. 

Обґрунтування висновків, підготовку до друку публікацій, а також написання та 

оформлення дисертаційної роботи виконала за консультаційної допомоги наукового 

керівника.  

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднено на: 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інтернаціоналізація вищої 

медичної освіти: науково-методичні засади освіти іноземних громадян у вищих 

медичних навчальних закладах» (Полтава, 2013), міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні аспекти лікування карієсу та його ускладнень у дітей» (Львів, 

2014), RECOOP 5th TriNet Meeting (Wroclaw, Poland, 2014), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 

(Івано-Франківськ, 2015), ІІ Miedzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej 

Lekarzy Dentystow (Kazimierz Dolny, Poland, 2016), Х науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм» (Тернопіль, 2017), Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до профілактики, 

діагностики та лікування тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота» 

(Тернопіль, 2018). 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 15 наукових праць: 7 – у 

наукових фахових виданнях рекомендованих ДАК МОН України (4 з них включено 

до міжнародних наукометричних баз даних), 1 – у закордонному виданні, 4 – у тезах 

конференцій та конгресів, на основі проведених досліджень отримано 3 патенти 

України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 

265 сторінках друкованого тексту (182 сторінки основного тексту) і складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 3 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, списку 

використаної літератури, що містить 268 найменувань, з яких 164 – кирилицею, 104 

– латиницею, додатків. Робота ілюстрована 52 рисунками та 24 таблицями. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріал та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 

проведено комплексне обстеження, лікування та спостереження за 214 особами 

віком від 25 до 44 років хворими на хронічний фіброзний (25,2 %), гранулюючий 

(41,6 %) та гранулематозний (33,2 %) періодонтит з набутою широкою верхівкою 

каналу однокореневих зубів. Усі хворі за методом лікування були рандомізовано 

поділені на основну групу та групу порівняння. Основна група включала 142 хворих 

на хронічний періодонтит: 29 осіб − з фіброзним, 61 особа – з гранулюючим, 52 

особи – з гранулематозним періодонтитом. Групу порівняння склали 72 хворих, з 

яких 25 осіб – з фіброзним, 28 – з гранулюючим, 19 – з хронічним гранулематозним 

періодонтитом.  

Стан біляверхівкових тканин зуба оцінювали на основі скарг, анамнезу, 

об’єктивних даних та рентгенографії. Ширину верхівки кореневого каналу 

визначали за допомогою ендодонтичних інструментів типу Н- та К- файлів розміром 

від 40 до 80 за стандартом ISO. Деструкція кісткової тканини у періапікальній 

ділянці становила не більше 5 мм. 

Якість обтурації кореневих каналів оцінювали рентгенологічно, а величину 

деструкції позаверхівкових змін визначали, використовуючи періапікальний індекс 

стану деструкції верхівкового періодонтиту (СДВП) в балах за рекомендацією 

Е.О. Скапкаревої (2007). Для лікування хворих основної групи використовували 

розпрацьовану нами композицію на основі ГА. Хворі на хронічний гранулюючий та 

гранулематозний періодонтит основної групи були поділені на дві підгрупи в 

залежності від способу пломбування каналу кореня зуба. У першій підгрупі хворим 

на гранулюючий (31 особа) та гранулематозний (28 осіб) періодонтит проводили 

обтурацію лише апікальної ділянки кореня розпрацьованою композицією, а у другій 

підгрупі – гранулюючий (30 осіб) та гранулематозний (24 особи) періодонтит 

проводили обтурацію апікальної ділянки кореневого каналу із додатковим 

трансканальним виведенням цієї ж композиції у періапікальну зону. 

На доклінічному етапі було проведено експериментальні дослідження на 

щурах. На першому етапі – вивчали біоревіталізуючу та пластикостимулюючу 

ефективність різних за механізмом дії окремо взятих препаратів («Гіалріпайєр-02», 

«Структукол», «Силікін 1 %», «ДМАЕ»), а також створеного на їх основі засобу для 

ревіталізації і біорепарації на слизовій оболонці щоки 42 щурів за результатами 

даних гістологічних досліджень. 

На другому етапі було розпрацьовано композицію на основі ГА для лікування 

ускладненого карієсу постійних зубів, яка включала гідроксіапатит кальцію, засіб 

для ревіталізації і біорепарації та допоміжні речовини: полівінілпіролідон 40% у 

якості пластифікатора та сульфат барію для надання контрастності під час 

рентгенологічного обстеження. Композицію на основі ГА готували ex tempore 

шляхом змішування компонентів до пастоподібної консистенції за оптимального 

співвідношення компонентів. Аналогічну композицію готували на основі β-ТКФ. 

З метою дослідження репараційних властивостей остеотропних та 

біоревіталізуючих препаратів провели моделювання дефекту кісткової тканини 

тварин під наркозом в експерименті на 260 білих щурах.  
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Усіх тварин було поділено на 5 груп: I група – інтактні тварини (контроль); II 

група – тварини, яким було створено дефект кісткової тканини без введення 

біоматеріалу; III група – тварини, яким у створений дефект вносили препарат МТА; 

IV група – тварини, яким дефект заповнювали композицією на основі β-ТКФ; V 

група – тварини, яким у створений дефект кісткової тканини вносили композицію на 

основі ГА та органічних біоревіталізантів. У кожній групі щурі були поділені на три 

підгрупи відповідно до етапів виведення з експерименту на 14, 30 та 90 добу, 

шляхом декапітації під наркозом.  

Біохімічні дослідження проводили в сироватці крові та гомогенаті кістки 

щурів. Активність ПОЛ оцінювали за концентрацією малонового діальдегіду 

(МДА). Метод ґрунтується на зміні забарвлення супернатанту після додавання 

соляної кислоти та тіобарбітурової кислоти при 3000 об./хв. Стан АОС оцінювали за 

активністю ферментів супероксиддисмутази (СОД) та каталази. Методика 

визначення СОД базується на встановленні ступеня гальмування реакції окиснення 

кверцетину. Метод визначення активності каталази ґрунтується на здатності 

пероксиду водню утворювати з солями молібдену стійкий зафарбований комплекс. 

Стан мінерального обміну в кістковій тканині визначали за вмістом маркерних 

ферментів лужної фосфатази (ЛФ) та кислої фосфатази (КФ), а також концентрації 

електролітів кальцію та фосфору. ЛФ каталізує гідроліз безбарвного p-

нітрофенілфосфату до p-нітрофенолу жовтого кольору і неорганічного фосфату; 

швидкість посилення абсорбції при 405 нм прямопропорційна активності ферменту. 

Методика визначення активності КФ ґрунтується на гідролізі α-нафтилфосфату при 

рН 5,0 за допомогою КФ для одержання α-нафтолу та неорганічного фосфату. 

Індекс мінералізації (ІМ) розраховується співвідношенням ферментів ЛФ і КФ та 

обчислюється за формулою: ІМ = ЛФ/КФ. Методика визначення концентрації іонів 

кальцію ґрунтується на його здатності реагувати з метиленовим синім у лужному 

середовищі, утворюючи забарвлений комплекс, який можна виміряти за допомогою 

спектрофотометра або фотометра з фільтром 610±20 нм. Методика визначення 

концентрації іонів фосфору базується на його здатності реагувати з молібдатом в 

кислому середовищі з утворенням фосфомолібдатного комплексу, який можна 

виміряти за допомогою спектрофотометра або фотометра з фільтром 340±20 нм. 

Кількість загального білка визначали за допомогою калібрувальної кривої.  

Дані, отримані в результаті досліджень, були опрацьовані з використанням 

параметричних і непараметричних методів варіаційної статистики. Статистичні 

розрахунки проводили з використанням пакету програм Microsoft Excel 2007 та 

Statistica 6.0. 

Лікування хворих на хронічний періодонтит здійснювали згідно протоколу 

відповідно до наказу МОЗ України № 566 від 23.11.2004. Однак, в основній групі з 

метою пролонгованого впливу на періапікальні тканини в каналі залишали 

паперовий штифт змочений у засіб для ревіталізації та біорепарації. Для апікальної 

обтурації кореневого каналу композицією на основі ГА використовували плагери 

відповідних розмірів, а виведення композиції трансканально проводили за 

допомогою каналонаповнювачів „Lentulo” 30-40-х розмірів. У наступне 

відвідування канал від рівня апікальної обтурації і до устя кореневого каналу 

обтурували методом центрального штифта або холодної латеральної конденсації з 
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відновленням анатомічної форми зуба композиційними матеріалами світлового 

затвердіння.  

Результати дослідження та їх обговорення. Pезультати експериментального 

дослідження засвідчили, що на 30 добу в щурів після внутрішньослизового введення 

тканинних модуляторів макроскопічно слизова оболонка не містила конгломератів 

гелю чи розчину, а імплантаційні матеріали рівномірно розподілилися у зоні 

введення та проявляли біоінертність, що дозволяє використовувати їх впродовж 

тривалого періоду. Під час мікроскопічного аналізу дослідження фрагментів 

слизової оболонки щоки спостерігали поширення і включення в міжклітинний 

матрикс компонентів засобу для біоревіталізації, що збільшувало кількість та 

активність фібробластів, які сприяли формуванню пучків колагену та інших 

компонентів сполучної тканини, а також покращували ангіогенез і трофіку тканин. 

Найкращий ефект отримано при поєднаній дії препаратів у вигляді засобу для 

ревіталізації і біорепарації.  

Результати іншого експерименту, який проводили на кістковій тканині 

нижньої щелепи щура, оцінювали за гістологічними та біохімічними 

дослідженнями. Морфологічні зміни на 14 добу засвідчили, що активність 

запального процесу та перебіг репараційних процесів залежали від способу 

лікування і характеризувалися різним ступенем регенерації кісткових пластинок у 

зоні дефекту. Найкращі результати спостерігали у гістопрепаратах тварин із 

уведенням у створений дефект запропонованих композицій, де відзначали посилене 

утворення кровоносних судин, наявність великої кількості активних остеобластів та 

синтез молодих кісткових балок, що свідчить про ознаки репараційної регенерації 

кісткової тканини.  

На 30-ту та 90-ту доби у всіх групах тварин при гістологічному дослідженні 

спостерігали різний ступінь регенераційних процесів. Так, у групі тварин, де дефект 

кісткової тканини залишався без введення біоматеріалів, і надалі спостерігали 

ознаки запалення, процеси деструкції кісткових пластинок та слабо виражені явища 

репарації кісткової тканини. У тварин із уведенням матеріалу МТА відзначали 

зменшення інтенсивності запального процесу та деструкції кісткових пластинок з 

одночасним посиленням ознак регенерації кісткової тканини. При використанні 

запропонованих композицій на основі ГА та β-ТКФ з органічними 

біоревіталізантами ознаки запальної реакції були практично відсутні, а 

регенераційні процеси у кістковій тканині протікали інтенсивніше, на що вказували 

значна кількість новоутворених кровоносних судин, висока активність остеобластів 

та синтез молодих кісткових балок.  

Біохімічно деструкційний процес супроводжувався надмірною ініціацією 

вільнорадикального окиснення, яке було найбільш вираженим у тварин, зі 

створеним дефектом кісткової тканини без введення біоматеріалу і характеризувався 

зростанням МДА у крові у 2,3 раза і становив 5,43±0,06 мкмоль/л (р<0,001) з 

одночасним зниженням ферментів АОС у 1,6 раза, зокрема СОД до 

4,68±0,22 мккат/л, а каталази до 0,164±0,003 мккат/л (р<0,001). Аналогічні зміни 

спостерігали у тварин, де використовували препарат МТА. Більш позитивна 

динаміка спостерігалася у IV і V групах: вміст МДА зріс у 1,9 раза (р<0,01), а 

активність антиоксидантних ферментів зменшилася лише у 1,2 раза (р<0,01). 
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Розбалансованість у функціонуванні ПОЛ-АОС спричинило пошкодження мембран, 

що супроводжувалося зростанням маркерних ферментів ЛФ та КФ у всіх дослідних 

групах. Так, у II та III дослідних групах вміст ЛФ зріс до 18,3±0,2 мккат/кг та 

17,3±0,2 мккат/кг відповідно порівняно з контролем 6,33±0,04 мккат/кг (р<0,001), а 

КФ – до 4,38±0,06 мккат/кг та 4,21±0,02 мккат/кг відповідно порівняно з контролем 

1,82±0,04 мккат/кг (р<0,001). Однак, у групі тварин, де дефект кісткової тканини був 

заповнений композицією на основі β-ТКФ, вміст КФ зріс у 2 раза та становив 

3,65±0,04 мккат/кг, а ЛФ у 2,1 раза – 13,6±0,2 мккат/кг порівняно з групою 

контролю (р<0,001). При використанні композиції на основі ГА концентрація КФ 

зросла лише у 1,85 раза, і становила 3,37±0,04 мккат/кг, а ЛФ – у 2 раза, що 

відповідало 12,5±0,3 мккат/кг порівняно з інтактною групою тварин (р<0,001). 

Меншу інтенсивність запального процесу підтверджує також ІМ, який у цих групах 

перевищував контрольні показники лише на 7 %, коли у ІІ групі він був вищим на 

20,5%. Оцінюючи вміст іонів кальцію та фосфору у крові ми спостерігали 

аналогічну тенденцію до змін. Найбільший дисбаланс цих іонів був у ІІ дослідній 

групі, де їх вміст зріс до 4,56±0,03 ммоль/л та 2,96±0,04 ммоль/л відповідно та 

перевищував контрольні показники у 2 та 1,3 раза (р<0,001), що підтверджується 

майже дворазово вищим індексом їх співвідношення. Дещо менший дисбаланс 

спостерігали при використанні препарату МТА. Найкращі результати отримані у ІV 

та V дослідних групах, де застосовували композиції на основі β-ТКФ та ГА. Вміст 

кальцію та фосфору перевищував контрольні показники у 1,6 та 1,3 раза та становив 

3,72±0,02 ммоль/л та 2,79±0,03 ммоль/л відповідно (р<0,001), а індекс їх 

співвідношення зріс лише у 1,2 раза, що вказує на більшу збалансованість в цих 

групах процесів деструкції та регенерації. 

На 30 добу експерименту позитивну динаміку регенераційних процесів 

спостерігали у всіх групах, проте найкращі результати були отримані при 

застосуванні композицій на основі β-ТКФ та ГА. Ця тенденція утримувалася і на 90 

добу дослідження. Так, усі показники системи ПОЛ-АОС, вміст 

тканиноспецифічних ферментів та іонів кальцію і фосфору наблизилися до 

показників інтактних тварин. Однак, дещо повільніші процеси регенерації 

прослідковували у ІІ і ІІІ дослідних групах, де зберігався дисбаланс між ПОЛ та 

АОС. Відтак, вміст МДА все ще перевищував контрольні показники і становив 

3,41±0,04 мкмоль/л (р<0,001), а активність СОД була нижчою від показників 

контрольної групи і становила 6,67±0,21 мккат/л (р<0,05). Окрім того утримувалася 

підвищеною концентрація тканиноспецифічних ферментів, а саме: концентрація КФ 

становила 2,11±0,03 мккат/кг, а ЛФ – 7,27±0,03 мккат/кг (р<0,001). Вміст іонів 

кальцію та фосфору перевищував контрольні показники на 9 % та 6 %, що 

відповідало показникам 2,54±0,03 ммоль/л (р<0,001) та 2,33±0,05 ммоль/л (р<0,05) 

відповідно. 

При біохімічному дослідженні гомогенату кісткової тканини на 14 добу були 

виявлені аналогічні зміни, які корелювалися зі змінами у крові. У всіх дослідних 

групах спостерігали розбалансованість між процесами ліпопероксидації та 

активністю АОС, яка була найбільш вираженою у ІІ дослідній групі і 

супроводжувалася зростанням вмісту МДА у 2,4 раза, що відповідало значенню 

12,9±0,26 мкмоль/л з одночасним зниженням активності ферментів СОД до 
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1,32±0,05 мккат/л та каталази до 5,14±0,32 мккат/л порівняно з контрольними 

показниками 1,97±0,04 мккат/л та 10,6±0,18 мккат/л відповідно (р<0,001). 

Аналогічні зміни спостерігали у групі тварин, де використовували препарат МТА. 

Більш позитивна динаміка спостерігалася у ІV і V групах, де використовували 

композиції: вміст МДА зріс у 1,9 раза (р<0,001), а активність антиоксидантних 

ферментів зменшилася лише у 1,2 раза (р<0,001). Зміни у функціонуванні цих двох 

систем супроводжувалися зростанням маркерних ферментів у всіх дослідних групах. 

Так, у ІІ групі вміст ЛФ становив 25,3±0,3 мккат/кг, а КФ – 2,41±0,02 мккат/кг, що 

перевищувало контрольні показники у 1,5 та 1,3 раза (р<0,001), а у групах, де 

використовували композиції – вміст ЛФ зріс у 1,8 раза, що відповідало показнику 

37,2±0,4 мккат/кг, а КФ – у 1,3 раза, що відповідало 1,97±0,03 мккат/кг порівняно з 

контрольними показниками (р<0,001). Незважаючи на підвищену активність 

тканиноспецифічних ферментів, ІМ у ІV та V групах зріс на 45 % та 48 % порівняно 

з двома іншими дослідними групами (14 %, 18 %), що вказує на переважання 

активності остеобластів над остеокластами, а, отже, процесів регенерації над 

остеолізисом. Оцінюючи вміст іонів кальцію та фосфору у гомогенаті кісткової 

тканини найбільший дисбаланс цих іонів спостерігався у ІІ дослідній групі, де їх 

вміст зменшився у 1,8 раза з 13,31±0,11 ммоль/л до 7,14±0,07 ммоль/л іонів кальцію 

(р<0,001) та іонів фосфору з 5,70±0,13 ммоль/л до 3,13±0,11 ммоль/л (р<0,001). 

Дещо менший дисбаланс спостерігали у дослідній групі, де використовували 

препарат МТА. Найкращі результати отримані у ІV та V дослідних групах, де 

застосовували композиції. Вміст кальцію та фосфору понизився у 1,5 та 1,3 раза і 

становив 9,82±0,12 ммоль/л та 4,27±0,11 ммоль/л відповідно (р<0,001). Проте, 

зменшення кальцій-фосфорного індексу у всіх групах дослідних тварин вказує на 

дефіцит кальцію над фосфором, який був більше вираженим у групі без введення 

біоматеріалу та з використанням МТА. 

На 30 добу експерименту позитивна динаміка регенераційних процесів 

спостерігалася у всіх дослідних групах, проте найкращі результати були отримані у 

групах, де застосовували композиції. Ця тенденція утримувалася і на 90 добу 

дослідження. Зокрема, показники системи ПОЛ-АОС та вміст тканиноспецифічних 

ферментів наблизилися до показників інтактних тварин, однак вміст іонів кальцію і 

фосфору все ще залишався дещо нижчим норми (р<0,001), що може свідчити про 

незначне сповільнення мінералізації кісткової тканини. Повільніші процеси 

регенерації прослідковували у ІІ і ІІІ дослідних групах, де зберігався дисбаланс між 

ПОЛ та АОС (р<0,01), а вміст іонів кальцію та фосфору був нижчим контрольних 

показників у 1,7 раза та 1,5 раза (р<0,001). 

За результатами клінічно-рентгенологічного обстеження хворих на хронічний 

періодонтит було встановлено, що перебіг хронічного фіброзного та хронічного 

гранулематозного періодонтиту був переважно безсимптомним чи з незначною 

клінічною семіотикою. Відтак, при хронічному гранулюючому періодонтиті 

основною скаргою був незначний біль при накушуванні (92 %). При об’єктивному 

обстеженні – незначна болючість при пальпації слизової оболонки в проекції 

верхівки кореня зуба (36 %), незначна застійна гіперемія з синюшним відтінком 

(24 %) та у 30% хворих була діагностована нориця. Середній показник ЕОД при 
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хронічному фіброзному періодонтиті становив 104 мкА, при гранулюючому – 154 

мкА, а при гранулематозному – 156 мкА.  

При аналізі рентгенологічного дослідження було встановлено розмір, форму, 

межі та однорідність вогнищ деструкції періапікальних тканин, а аналіз стану 

кісткової тканини за допомогою індексу СДВП дав можливість діагностувати його 

середній показник, який при хронічному гранулюючому періодонтиті становив 

4,2±0,17 бала, а при гранулематозному періодонтиті – 4,3±0,21 бала, що засвідчило 

про майже однакову первинну патологію.  

Аналіз результатів клінічного огляду та рентгенологічного обстеження, який 

провели одразу після лікування хронічного фіброзного періодонтиту у всіх хворих 

засвідчив відсутність загострення запального процесу та збережену структуру та 

об’ємність обтурації кореневих каналів. 

У 21% хворих на хронічний гранулюючий періодонтит групи порівняння 

безпосередньо після проведеного лікування були скарги на незначний біль при 

накушуванні та під час перкусії, а відновлення функції спостерігали лише у 79 % 

пацієнтів. У хворих першої підгрупи основної групи, де лікування проводили 

шляхом створення апікальної обтурації відновлення функції зуба відзначали у 94 % 

осіб, однак найкращі результати спостерігалися при позаапікальному виведенні 

композиції, де відновлення функції діагностували у 97 % пацієнтів. 

Індекс СДВП при хронічному гранулюючому періодонтиті як у групі 

порівняння, так і в основній групі становив в середньому 4,2±0,17 бала, що свідчить 

про однакову ступінь тяжкості деструкційних процесів тканин періодонта на етапі 

діагностики та лікування хворих. 

Аналогічні результати спостерігали і у хворих на гранулематозний 

періодонтит. Так, 26 % хворих у групі порівняння скаржилися на незначний біль при 

накушуванні та під час перкусії, а відновлення функції відзначали лише у 74 % 

пацієнтів. Однак, у основній групі відновлення функції спостерігали у 96 % 

пацієнтів. 

Одночасно результати досліджень засвідчують, що індекс СДВП у хворих на 

хронічний гранулематозний періодонтит в обох підгрупах основної групи становив 

4,3±0,18 бала. У групі порівняння, де для обтурації апікальної частини кореневого 

каналу використовували препарат МТА, індекс СДВП становив 4,4±0,23 бала, що 

свідчить про первинно приблизно однакову ступінь тяжкості деструкційних 

процесів у періодонті у хворих на хронічний гранулематозний періодонтит. 

На всіх етапах диспансерного огляду хворих на хронічний фіброзний 

періодонтит як основної групи, так і групи порівняння спостерігали від’ємну 

перкусію зуба та неболючу пальпацію слизової оболонки в проекції верхівки 

кореня, а при рентгенологічному обстеженні відзначали збережену структуру та 

об’ємність обтурації кореневих каналів, незначне розширення періодонтальної 

щілини та неушкодженість кісткової тканини. 

Контрольний огляд хворих на хронічний гранулюючий періодонтит через 6 

місяців засвідчив, що функціональна активність зуба була збережена у 97 % осіб 

обох підгруп основної групи, а у групі порівняння – у 78,6 % осіб, що пов’язано зі 

скаргами на біль під час накушування на причинний зуб, дискомфорт та відчуття 

оніміння в анамнезі у 21,4 % осіб. На момент огляду скарги були відсутні. Як 
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засвідчили результати досліджень через 6 місяців після проведеного лікування у 

хворих на хронічний гранулюючий періодонтит першої підгрупи основної групи 

індекс СДВП становив 3,0±0,16 бала (р<0,01), другої підгрупи основної групи – 

2,6±0,13 бала (р<0,001), що у 1,3 раза та 1,5 раза є нижчим порівняно з групою 

порівняння – 3,8±0,15 бала (р<0,01; р<0,001), окрім того у другій підгрупі порівняно 

з першою результати були кращими на 9 % (р<0,05). Відтак, у всіх пацієнтів 

основної групи спостерігали позитивну динаміку регенераційних процесів у 

періапікальній ділянці зуба. Однак, аналіз результатів дослідження групи 

порівняння засвідчує, що позитивна динаміка спостерігалась лише у 18 осіб (65 %), 

у 4 хворих (14 %) – індекс СДВП залишився без змін, а у 6 хворих (21 %) – 

відзначали збільшення зони деструкції періапікальних тканин. 

При контрольному огляді хворих на хронічний гранулематозний періодонтит 

через 6 місяців після проведеного ендодонтичного лікування у обох підгрупах 

основної групи спостерігали збереження функціональної активності зуба у 96,4 % та 

100 % хворих відповідно. Лише один пацієнт (3,6 %) першої підгрупи в анамнезі 

скаржився на незначний періодичний дискомфорт при накушуванні на зуб. При 

цьому у групі порівняння збережену функціональну активність зуба відзначали у 

79 % хворих, що на 20 % менше, ніж у основній групі. Це було спричинено різними 

скаргами з анамнезу у 4 хворих, що становило 21 %. Водночас, на момент огляду та 

проведення пальпаторного обстеження слизової оболонки в ділянці верхівки кореня 

зуба болючості та набряку не було виявлено, а перкусія причинного зуба була не 

болюча.  

На рентгенограмах в усіх хворих на хронічний гранулематозний періодонтит 

основної групи через 6 місяців після проведеного лікування спостерігали зменшення 

площі деструкції кісткової тканини та заміщення її по краях ураження здоровою 

кістковою тканиною. В осіб другої підгрупи одночасно відзначали зменшення 

об’єму виведення у позаверхівковий простір пломбувальної композиції, що свідчить 

про здатність композиції до біодеградації в умовах деструкційно змінених тканин 

періодонта та включення її компонентів в регенераційний процес формування нової 

кісткової тканини. Натомість, у групі порівняння у 2 хворих (10,5 %) спостерігали 

збільшення площі позаапікального ураження, а у 5 осіб (26 %) вогнище деструкції 

залишалось без змін. Отже, аналіз результатів дозволяє стверджувати, що у групі 

порівняння лише у 63 % хворих спостерігали позитивну динаміку після проведеного 

лікування, що на 37% менше порівняно з основною групою. При цьому середній 

показник індексу СДВП у першій підгрупі основної групи становив 3,2±0,16 бала, в 

другій підгрупі – 2,8±0,17 бала, а у групі порівняння середній показник індексу 

становив 3,9±0,27 бала. Результати дослідження вказують на те, що у першій та 

другій підгрупі основної групи він був відповідно у 1,2 раза та 1,4 раза нижчим 

порівняно з групою порівняння (р<0,001).  

Клінічний огляд хворих на хронічний гранулюючий періодонтит проведений 

через 12 місяців після завершення ендодонтичного лікування основної групи 

засвідчив збережену функціональну активність зуба у 96,8 % осіб першої підгрупи 

та у 96,7 % осіб другої підгрупи. Лише один хворий першої підгрупи (3,2 %) та один 

другої підгрупи (3,3 %) скаржились на періодичний незначний дискомфорт при 

накушуванні в анамнезі, проте на момент огляду скарги були відсутні. Водночас з 
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цим, у групі порівняння у 82,1 % осіб збережена функціональна активність зуба та 

відсутні скарги, а 17,9 % хворих скаржилися на періодичний ниючий біль та 

болючість під час накушування на причинний зуб в анамнезі. Отримані результати 

вказують, що перебіг хронічного гранулюючого періодонтиту в осіб основної групи 

був на 15 % позитивнішим порівняно з групою контролю. 

При проведенні контрольного рентгенологічного обстеження у хворих на 

хронічний гранулюючий періодонтит основної групи спостерігали подальше 

зменшення величини деструкції та об’єму виведеної трансканально композиції з 

одночасним збільшенням утворення молодої кісткової тканини. Індекс СДВП у 

першій підгрупі зменшився на 27 %, а у другій підгрупі – на 39 % (р<0,01; р<0,001). 

Окрім цього, у другій підгрупі, порівняно з першою, результати на 12 % були 

кращими (р<0,05). Натомість, у групі порівняння через 12 місяців позитивну 

динаміку лікування хронічного гранулюючого періодонтиту спостерігали лише у 

82 % осіб, у яких індекс СДВП і надалі знижувався, проте, у 11 % хворих 

спостерігали зростання індексу, а у 7 % осіб він залишався без змін. Середнє 

значення індексу СДВП в першій підгрупі основної групи становило 2,2±0,18 бала, у 

другій підгрупі основної групи – 1,6±0,16 бала, а у групі порівняння – 3,0±0,23 бала, 

що вказує на пришвидшення термінів регенерації в першій та другій підгрупах 

основної групи у 1,4 раза та 1,9 раза відповідно порівняно з групою контролю.  

Через 12 місяців після проведеного лікування хворих на хронічний 

гранулематозний періодонтит в основній групі встановлено збережену 

функціональну активність зуба у 100% пацієнтів. Під час рентгенологічного 

дослідження у всіх хворих спостерігали подальше зменшення площі розрідження 

кісткової тканини та заміщення її новоутвореною кісткою, а у хворих другої 

підгрупи основної групи спостерігали подальшу інтеграцію компонентів композиції 

у процеси регенераці. У групі порівняння позитивна динаміка спостерігалась лише у 

84 % осіб, у 10,5 % хворих відзначали збільшення площі деструкції позаапікальних 

змін, а у 5,3 % хворих – індекс СДВП залишався без змін. Середній показник 

індексу у першій підгрупі знизився на 0,8 бала порівняно з попереднім періодом та 

становив 2,4±0,19 бала (р<0,001), а у другій підгрупі – на 1,1 бала та становив 

1,7±0,2 бала (р<0,001). Проте, у групі порівняння він зменшився лише на 0,5 бала та 

становив 3,4±0,31 бала (р<0,01). 

При клінічному огляді хворих на хронічний гранулюючий періодонтит через 

18 місяців після проведеного лікування у основній групі спостерігали збережену 

функціональну активність зуба у 100 % осіб, проте, у групі порівняння лише у 86 % 

осіб, оскільки у 14 % хворих в анамнезі періодично виникав дискомфорт при 

накушуванні на причинний зуб.  

Під час аналізу результатів рентгенологічного дослідження повне відновлення 

періапікальних тканин відзначали у 26 % осіб, де лікування проводили методом 

створення апікальної обтурації композицією на основі ГА, та у 47 % осіб, де 

проводили додаткове трансканальне виведення даної композиції. Натомість у групі 

порівняння повне відновлення періапікальних тканин спостерігали лише у 11 % 

осіб, а у 18 % хворих стан деструкції періапікальних тканин залишався без змін 

порівняно з попереднім періодом спостереження.  
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Середній показник індексу СДВП у першій підгрупі основної групи становив 

1,3±0,23 бала, у другій підгрупі – 0,7±0,15 бала, а у групі порівняння – 2,1±0,31 бала, 

що вказує на пришвидшення термінів регенерації в першій та другій підгрупах 

основної групи у 1,6 раза та 3 раза відповідно порівняно з групою контролю.  

За результатами наших досліджень встановлено, що у хворих основної групи з 

хронічним гранулюючим періодонтитом регенераційні процеси найінтенсивніше 

протікали впродовж перших 6 місяців після проведеного лікування. Окрім цього у 

другій підгрупі основної групи, де обтурацію кореневих каналів проводили з 

додатковим трансканальним виведенням композиції у позаапікальний простір 

результати лікування були у 1,86 раза кращими порівняно з першою підгрупою, де 

лікування здійснювали методом створення апікальної обтурації (р<0,05).  

При клінічному огляді хворих на хронічний гранулематозний періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба в основній групі через 18 місяців після 

проведеного лікування у 100 % випадків спостерігали збережену функціональну 

активність зуба, а у групі порівняння у 84 % осіб. Під час рентгенологічного аналізу 

результатів повне відновлення періапікальних тканин відзначали у 28,6 % осіб при 

лікуванні методом створення апікальної пломби за допомогою композиції, а при 

додатковому трансканальному виведенні даної композиції – у 46 %. Однак, у групі 

порівняння відновлення періапікальних тканин зуба спостерігали лише у 15,7 % 

хворих. У першій дослідній підгрупі він знизився на 0,9 бала і становив 1,3±0,19 

бала, у другій підгрупі – на 1,1 бала, що відповідає 0,8±0,17 бала, а у групі 

порівняння середній показник індексу зменшився на 0,9 бал і становив 2,4±0,42 

порівняно з попереднім періодом (р<0,001). Як засвідчили результати досліджень 

індексу СДВП впродовж усього періоду спостереження за хворими на хронічний 

гранулематозний періодонтит інтенсивність регенераційнійних процесів була досить 

високою з найбільше вираженою активністю протягом перших 6 місяців після 

проведеного лікування. А через 18 місяців додаткове трансканальне виведення 

композиції у позаапікальний простір було у 1,6 раза ефективніше порівняно з 

групою, де лікування здійснювали методом створення апікальної обтурації (р<0,05). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-практичного завдання, яке полягало у розпрацюванні лікарської 

композиції для лікування хронічного верхівкового періодонтиту з набутою 

широкою верхівкою кореня зуба, яка б стимулювала біоревіталізацію та 

регенерацію тканин періодонта та кістки у періапікальній ділянці як шляхом 

обтурації апікальної ділянки кореня до анатомічної верхівки, так і трансканального 

виведення лікувальної композиції за межі зуба. 

1. Хронічний фіброзний періодонтит (87 %) та хронічний гранулематозний 

періодонтит (91 %) з набутою широкою верхівкою кореня зуба супроводжувався 

майже безсимптомним перебігом, проте при хронічному гранулематозному 

періодонтиті у 31 % хворих діагностовано невеликий твердий виступ без флуктуації. 

При хронічному гранулюючому періодонтиті виявлено незначну болючість при 

накушуванні (92%), наявність нориці та виділень з неї (30 %), а при пальпації 
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слизової оболонки – біль в проекції верхівки кореня (36 %). Для хронічного 

періодонтиту з широкою верхівкою кореня зуба характерна рентгенологічна 

патогномонічна семіотика з інтенсивнішою деструкцією кісткової тканини. 

2. В експерименті композиція на основі різних біоревіталізантів виявляла 

вираженішу регенераційно-репаративну ефективність м’яких тканин порівняно з 

окремо взятими пластикостимуляторами: гіалріпайєр-02, структукол, силікін і 

ДМАЕ. Гістологічно спостерігали їх включення у клітинний матрикс, що 

збільшувало кількість та активність фібробластів, сприяло формуванню компонентів 

сполучної тканини, стимулювало ангіогенез і покращувало трофіку тканин.  

3. Застосування остеотропних композицій на основі ГА та β-ТКФ у тварин на 

моделі дефекту кісткової тканини сприяло інтенсивнішій регенерації кісткової 

тканини, що мікроскопічно підтверджувалося підвищеним утворенням кровоносних 

судин, великою кількістю активних остеобластів та синтезом молодих кісткових 

балок, порівняно із загоєнням під кров’яним згустком і препаратом МТА. 

4. Під впливом лікарських композицій показники системи ПОЛ-АОС, вміст 

тканиноспецифічних ферментів, концентрація розчинного білка та кальцій-

фосфорний баланс у крові та гомогенаті кістки наблизились до значень інтактної 

групи тварин (р>0,05), що свідчить про зменшення інтенсивності остеолізису, 

переважання остеогенезу, високу активність процесів кальцифікації та істотне 

зменшення запального процесу. Поєднання біоактивних речовин на основі ГА при 

остеопластиці мало вираженіший протизапальний, остеокондуктивний та 

остеоіндуктивний ефект порівняно з препаратом МТА (р<0,01; р<0,001). 

5. У всіх хворих на хронічний періодонтит у найближчі терміни після 

проведеного лікування рентгенологічні дані засвідчили про збережену структуру 

композиції та герметичність обтурації кореневих каналів. При апікальній обтурації 

загострення спостерігали у 3,3 раза менше у хворих на хронічний гранулюючий 

періодонтит та у 7,3 раза менше у хворих на хронічний гранулематозний  

періодонтит порівняно з групою порівняння. А при додатковому трансканальному 

виведенні хворі на хронічний гранулюючий періодонтит та на хронічний 

гранулематозний періодонтит мали скарги у 6,5 раза та у 6,3 раза рідше порівняно з 

групою порівняння (р<0,05). При застосуванні лікувальної композиції у всіх хворих 

на хронічний періодонтит відновлення функції зуба спостерігали в обох підгрупах 

основної групи в межах 97 %, а при застосуванні препарату МТА – у 79 % хворих. 

6. Перебіг регенераційних процесів найінтенсивніше відбувався впродовж 

перших 6 місяців. При застосуванні композиції у хворих на хронічний періодонтит 

при апікальній обтурації зона деструкції зменшилася на 70 %, що підтверджується 

індексом СДВП 1,3±0,13, а при додатковому трансканальному виведенні ділянка 

деструкції зменшилася на 82 %, про що свідчить індекс СДВП 0,8±0,11. При 

застосуванні МТА вогнище деструкції зменшилось лише на 50 %, а індекс СДВП 

відповідав значенню 2,2±0,25. Ефективність лікування при обтурації кореневих 

каналів композицією була у 1,7 раза вищою порівняно з препаратом МТА (р<0,001), 

а додаткове її виведення у позаапікальний простір було у 1,6 раза результативнішим 

порівняно з апікальною обтурацією (р<0,05). Запропонована лікарська композиція і 

методи її використання сприяють процесам ревіталізації, біорепарації та регенерації 

тканин періодонту. 
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періапікальних та м’яких тканин порожнини рота / В. М. Зубачик, І. В. Ган; № 

u 201307327; заявл. 10.06.2013; опубл. 11.11.13, Бюл. № 21. (Здобувачем проведено 

експериментальну частину дослідження, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 

аналіз та узагальнення результатів, формування висновків). 

14. Пат. 95974, А61К 33/00, А61К 33/06. Композиція для лікування 

ускладненого карієсу постійних зубів із широким foramen apex та на етапі 

формування кореня / В. М. Зубачик, І. В. Ган № u 201408800; заявл. 04.08.2014; 

опубл. 12.01.15, Бюл. №1. (Здобувачем проведено експериментальну частину 

дослідження, збір матеріалу, статистичну обробку даних, аналіз та узагальнення 

результатів, формування висновків). 

15. Пат. 95967, А61С 5/00, А61Р 1/02. Спосіб лікування ускладненого карієсу 

постійних зубів із широким foramen apex та на етапі формування кореня / В. М. 

Зубачик, І. В. Ган № u 201408737; заявл. 01.08.2014; опубл. 12.01.15, Бюл. №1. 

(Здобувачем проведено експериментальну частину дослідження, збір матеріалу, 

статистичну обробку даних, аналіз та узагальнення результатів, формування 

висновків). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ган І.В. Клінічно-експериментальне обґрунтування вибору методу та 

засобу для лікування хворих на хронічний періодонтит з набутою широкою 

верхівкою кореня зуба. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування хворих 

на хронічний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба шляхом 

розпрацювання лікувальної композиції для обтурації апікальної ділянки кореневого 

каналу та трансканального її виведення за межі зуба.  

В експерименті на слизовій оболонці щоки щурів досліджено 

пластикостимулювальний ефект препаратів: гіалріпайєр-02, структукол, силікін і 

ДМАЕ та засіб для ревіталізації та біорепарації. На моделі експериментального 

дефекту кісткової тканини щурів вивчали остеотропну дію розпрацьованих 

композицій на основі ГА та β-ТКФ в динаміці на 14-ту, 30-ту та 90-ту доби. За 

результатами гістологічних та біохімічних досліджень встановлено, що 

найінтенсивніше регенерація кісткової тканини була при застосуванні композицій 

порівняно з МТА (р<0,001). Серед біохімічних показників у сироватці крові 

досліджували МДА, СОД, каталаза, ЛФ, КФ, ЛФ/КФ, іони кальцію та фосфору, 

загальний білок, які корилювалися з аналогічними показниками в гомогенаті кістки. 

Клінічно обстежено 214 хворих на хронічний фіброзний, гранулюючий та 

гранулематозний періодонтит віком від 25 до 44 років з набутою широкою 

верхівкою кореня зуба 40-80 за стандартом ISO з деструкцією періапікальної 

кісткової тканини не більше 5 мм. Діагноз встановлювали на основі клінічно-

рентгенологічного обстеження хворих. Середній показник індексу СДВП при 

хронічному гранулюючому періодонтиті становив 4,2±0,17 бала, а при 

гранулематозному – 4,3±0,21 бала. Усі хворі за методом лікування були 

рандомізовано поділені на основну групу та групу порівняння. Хворі основної групи 

на хронічний гранулюючий та гранулематозний періодонтит були поділені на дві 

підгрупи в залежності від способу пломбування каналу кореня зуба. Обтурація 

апікальної ділянки кореня зуба у всіх хворих на хронічний гранулюючий та 

гранулематозний періодонтит з додатковим трансканальним виведенням композиції 

за його межі клінічно та ренгенологічно свідчить про збережену структуру та 

об’ємність герметизації кореневих каналів і відсутність загострення у найближчі 

терміни після лікування. Відновлення функції зуба в основній групі спостерігали в 

межах 97 %, а при застосуванні МТА – у 79 % осіб. Найінтенсивніше регенераційні 

процеси відбувалися впродовж перших 6 місяців. Ефективність лікування у хворих 

через 18 місяців після обтурації кореневих каналів з додатковим виведенням 

композиції у позаапікальний простір були у 1,7 раза кращими порівняно з 

лікуванням, де використовували метод створення апікальної обтурації (р<0,05).  

Ключові слова: хронічний верхівковий періодонтит, лікування, експеримент, 

перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантна система, запалення, мінеральний 

обмін, остеотропні препарати, регенерація.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Ган И.В. Клинико-экспериментальное обоснование выбора метода и 

средства для лечения больных хроническим периодонтитом с приобретенной 

широкой верхушкой корня зуба. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 –  стоматология. - Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МОЗ Украины, Львов, 2019. 

Диссертационная работа посвящена повышению эффективности лечения 

больных на хронический периодонтит с приобретенной широкой верхушкой корня 

зуба путем создания лечебной композиции для обтурации апикального участка 

корневого канала и трансканального ее выведения за пределы зуба. 

В эксперименте на слизистой оболочке щеки крыс исследовано 

пластикостимулирующий эффект препаратов: гиалрипайер-02, структукол, силикин 

и ДМАЭ и средство для ревитализации и биорепарации. На модели 

экспериментального дефекта костной ткани крыс изучали остеотропный эфект 

разработанных композиций на основе ГА и β-ТКФ на 14, 30-й и 90-й день. По 

результатам гистологических и биохимических исследований установлено, что 

наиболее интенсивно регенерация костной ткани наблюдалась при применении 

композиций по сравнению с МТА (р<0,001). Биохимические показатели сыворотке 

крови: МДА, СОД, каталаза, ЛФ, КФ, ЛФ / КФ, ионы кальция и форфора, общий 

белок, коррилировались с аналогичными показателями в гомогенате кости. 

Клинически обследовано 214 больных хроническим фиброзным, 

гранулирующим и гранулематозным периодонтитом в возрасте от 25 до 44 лет с 

приобретенной широкой верхушкой корня зуба 40-80 по ISO с деструкцией 

периапикальной костной ткани не более 5 мм. Диагноз устанавливали по 

результатам клинико-рентгенологических обследований больных. При хроническом 

гранулирующем периодонтите индекс СДВП – 4,2±0,17 балла, а при 

гранулематозном – 4,3±0,21 балла. Больные основной группы с хроническим 

гранулирующим и гранулематозным периодонтитом в зависимости от способа 

пломбирования канала корня зуба были разделены на две подгруппы. Обтурация 

апикального участка корня зуба у всех больных хроническим гранулирующим и 

гранулематозным периодонтитом с дополнительным трансканальным выведением 

композиции за его пределы клинически и рентгенологически свидетельствует о 

сохранении структуры и объемности герметизации корневых каналов и отсутствии 

обострения патологического процесса. Восстановление функции зуба в основной 

группе наблюдали в пределах 97%, а при применении МТА – в 79% человек. 

Регенерация интенсивно происходил в первые 6 месяцев. Эффективность лечения 

через 18 месяцев после обтурации корневых каналов с дополнительным выводом 

композиции в заапикальньное пространство была в 1,7 раза лучше по сравнению с 

методом создания апикальной обтурации (р<0,05).  

Ключевые слова: хронический верхушечный периодонтит, лечение, 

эксперимент, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система, воспаление, 

минеральный обмен, остеотропные препараты, регенерация. 
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SUMMARY 

 

Han I.V. Clinical-experimental reasoning for choosing a method and a means 

for the treatment of patients with chronic periodontitis with acquired wide tooth root 

apex. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate of Medical Sciences (PhD) on specialty 

14.01.22 «Dentistry» (222. Medicine ) – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Health Ministry of Ukraine, Lviv, 2019. 

The thesis is dedicated to the increase of effectiveness of treatment of patients with 

chronic periodontitis with the acquired wide apex of tooth root by development of a 

medical composition for obturation of the apical part of the root canal and its transcanal 

withdrawal beyond the tooth. 

In the experiment, the plastic-stimulating effect of the preparations was studied on 

the mucous membrane of rats’ cheeks: hyalripiere-02, structucol, silicin, DMAE 6% and 

on their basis a means for revitalization and bioreparation was created and tested. On the 

model of experimental defect of the bone tissue of rats, the osteotropic effect of developed 

compositions was studied in dynamics on the 14th, 30th and 90th days. According to the 

results of histological and biochemical studies, it was established that the most intensive 

bone tissue regeneration processes occured by the application of developed compositions 

based on HA and β-tricalcium phosphate compared to the generally accepted MTA 

(p<0.001). Among the biochemical parameters, POL (MDA), enzymes AOS (SOD, 

catalase), marker enzymes (AlP, AP, AlP / AP), mineral components (calcium and 

phosphorus ions), total protein were studied. Changes in biochemical parameters in blood 

serum were correlated with similar indices in homogenate bone. 

214 patients with chronic fibrous, granulating and granulomatous periodontitis at the 

age from 25 to 44 years with acquired wide tooth root apex from 40 to 80 by ISO with 

destruction of periapical bone tissue not more than 5 mm in diameter were clinically 

examined. Clinical-X-ray examination of patients was used to establish the diagnosis, 

which included the collection of anamnesis of the disease, complaints, objective 

examination (examination, palpation, percussion) and radiographic results. The average 

index of apical periodontitis destruction degree in chronic granulating periodontitis was 

4.2±0.17 point, while in the case of granulomatous one – it was 4.3±0.21 point. All 

patients were randomly divided into the main group and the comparison group. Patients in 

the main group on chronic granulating and granulomatous periodontitis were divided into 

two subgroups, depending on the method of filling the canal root of the tooth. Immediately 

after treatment in the comparison group, 21% of patients with chronic granulating 

periodontitis and 26% of patients with chronic granulomatous periodontitis made 

complaints about minor pain during biting and during percussion. 

Obturation of the apical part of the tooth root of all patients with chronic granulating 

and granulomatous periodontitis with additional transcanal withdrawal of the composition 

beyond its borders testifies clinically and radiologically to the preserved structure and 

volume of filling of root canals and the absence of exacerbation of the pathological 

process in the nearest time after treatment. Restoration of the tooth function in the main 

group was observed in the range of 96%, and in the comparison group when applying the 

drug MTA – in 73.7% of people. The process of regeneration processes was most intense 
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during the first 6 months. The effectiveness of treatment after 18 months after obturation 

of the root canals with additional withdrawal of the composition beyond the apical area in 

patients with chronic granulating and granulomatous periodontitis with wide tooth root 

apex was 1.86 time and 1.6 time better comparing to the treatment with using the method 

of creation of apical obturation (p <0.05). The proposed medical composition and methods 

of its use promote the processes of revitalization, bioreparation and regeneration of 

periapical tissues. 

Summarizing the results of the treatment, it can be proved that the composition on 

the basis of calcium hydroxyapatite promotes acceleration of regenerative processes in the 

periapical area as well as shortening the terms of recovery of patients with fibrous, 

granulating and granulomatous periodontitis. At the same time, the process of regeneration 

of teeth of patients with granulating and granulomatous periodontitis was the most 

intensive during the first 6 months after treatment, which is due to the influence of organic 

components of the composition, which during that period are more likely to be released 

from the medical form and exhibit anti-inflammatory properties and stimulate 

bioregeneration processes. Subsequently, osteoconductive properties are detected by 

hydroxyapatite. 

Consequently, the composition based on HA, having osteoconductive, antioxidant 

and anti-inflammatory properties, activates the synthesis of organic and mineral 

components that contributes to the processes of bioreparation and regeneration of 

periapical tissues. At the same time, in case of additional transcanal removal of the filling 

composition into the periapical space it causes an acceleration of the periods of 

revitalization, bioreparation and regeneration of periodontium tissues compared to the 

formation of an apical filling within the physiological tooth root apex, which provides a 

high therapeutic effect. 

Key words: chronic apical periodontitis, treatment, experiment, lipid peroxidation, 

antioxidant system, inflammation, mineral metabolism, osteotropic drugs, regeneration.  

 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 

 

АПІ            –    антиоксидантний-прооксидантний індекс 

АОС           –     антиоксидантна система 

ГА              –     гідроксіапатит кальцію 

ДМАЕ        –    2-диметиламіноетанол 4-ацетоамінобензоату 

ІМ              –     індекс мінералізації               

КФ             –     кисла фосфатаза 

ЛФ             –     лужна фосфатаза 

МДА          –     малоновий діальдегід 

МТА          –     мінерал триоксид агрегат 

ПОЛ           –     перекисне окиснення ліпідів 

СОД           –     супероксиддисмутаза 

β-ТКФ        –     бета-трикальційфосфат 

СДВП індекс  –  індекс стану деструкції верхівкового періодонтиту 
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