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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

          Актуальність теми. Удосконалення відомих методів та підходів до 

ортопедичного лікування не зменшили відсоток населення, що потребує заміщення 

дефектів зубних рядів чи повторного протезування. За даними наукової літератури 

(Варес Е.Я.,2003; Неспрядько ВП і співавт., 2009; Угрин М.М. і співавт., 2010; 

Рожко М.М. і співавт.,2013,2017; Потапчук А.М., Криванич В.М.,2015; Дворник 

В.М. і співавт., 2016), кількість таких пацієнтів від загальної чисельності населення 

України складає від 70% до 95%. Одним із пріоритетних варіантів ортопедичної 

реабілітації хворих з частковою чи повною відсутністю зубів є дентальна 

імплантація. Успішне імплантологічне лікування включає надійну остеоінтеграцію 

імплантата з позитивною реакцією м'яких тканин (Куц П.В. і співавт.,2011; Олійник 

А.Г, Вовк Ю.В., 2013; Криванич В.М.,2015; Lindhe J., Lang N.P.,2015). Багато в 

чому, особливо з огляду на естетично-функціональне задоволення та вплив на якість 

життя пацієнта, успіх дентальної імплантації залежить від якісного з'єднання 

«імплантат-абатмент», що має значення для довготермінової стабільності та 

успішності кінцевого результату (Linkevicius T., Vaitelis J., 2015;).  

          Вибір сучасних матеріалів для виготовлення опорних елементів імплантатів 

(абатментів, мезострктур) є надзвичайно важливим для збереження їх оптимальних 

властивостей. Одним з таких матеріалів є цирконій оксид. Суттєвою перевагою 

цирконію оксиду, на додаток до міцності та тканинної інтеграції, є його високі 

естетичні характеристики (Thoma D.S. at al., 2017; Ким Д.С. и соавт., 2018). Опорні 

елементи імплантатів з цирконію оксиду значно перевершують титанові у своїх 

естетичних властивостях. Спектрофотометрія підтверджує, що опорні елементи 

імплантатів з цирконію оксиду викликають меншу зміну кольору під тонкою 

слизовою оболонкою (Thoma D.S. at al., 2016).  

          Опорні елементи імплантатів є проміжною ланкою між імплантатом та 

кінцевою коронкою і саме вони контактують із тканинами периімплантної ділянки, 

яка є бар’єром для інфекції. Відомі дослідження засвідчують, що цирконій оксид 

має меншу здатність до запальної інфільтрації у порівнянні з титаном (van Brakel R. 

et al., 2011, Roehling S. et al., 2017) і має переваги при утримуванні рівня м’яких 

тканин естетичної зони та збереженні рівня альвеолярної кістки (de Oliveira G.R. et 

al., 2012). 

          Гігієнічні властивості також є одним з ключових факторів вибору матеріалу 

для опорних елементів імплантатів (Шварц Ф., Бекер Ю.,2014).  Характеристика 

поверхні, а саме її шорсткість, є визначальним чинником, який впливає на первинну 

адгезію та ретенцію мікроорганізмів, що сприяє мікробній колонізації біоплівки 

(Lang N.P., Berglundh T.,2011) і це, у свою чергу, збільшує ризик периімплантних 

захворювань. Однією з провідних причин виникнення периімплантитів  є  процес 

трансмісії бактерій від пародонтальної кишені до інтактної периімплантної ділянки 

встановленого імплантата, що було продемонстровано у дослідженнях (Mombelli A, 

Lang N.P., 2000). Слизова оболонка, яка контактує із опорними елементами 

імплантатів, є бар’єром, який захищає імплантат від контамінації (Потупа О.І., 

2017), а дентальна біоплівка є основним фактором виникнення запалення 

периімплантних тканин, що є найбільш поширеною причиною втрати імплантата 

(Barylyak A.Y. et al.,2017). Доведено, що периімплантні ділянки колонізуються тими 
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самими бактеріями, що й викликають пародонтальні захворювання (Koyanagi 

T.,2010; Sanz M., van Winkelhoff A.J.,2011; Hajishengallis G., Lamont R.J.,2014).  

Найбільш інформативним показником, який відображає кількісний і якісний склад 

мікрофлори периімплантних ділянок, є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) у 

режимі реального часу (Волінська Т.Б., Бондарчук О.В.,2016). ПЛР дає можливість 

здійснити пряму ідентифікацію пародонтопатогенів за рахунок визначення 

кількісного та якісного вмісту специфічного фрагменту ДНК у зразках. 

          Однак, не зважаючи на значну кількість наукових досліджень, залишаються 

недостатньо вивчені питання впливу поверхневих властивостей цирконію оксиду та 

титану, залежно від способу його обробки, на здатність бактерій утворювати 

колонії, а також відсутня порівняльна характеристика кількісного та якісного складу 

мікрофлори, яка утворюється на цих матеріалах, що є вкрай важливим для 

розуміння механізмів розвитку периімплантитів, їх попередження та лікування. 

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

робота є фрагментом комплексної наукової теми кафедри ортопедичної стоматології 

Львівського національного університету імені Данила Галицького  «Розпрацювання 

та удосконалення клінічних методів та технологічних засобів комплексного 

лікування пацієнтів з втратою зубів, деформаціями і ушкодженнями зубо-щелепної 

системи» (номер державної реєстрації 0114U000112). Автор є безпосереднім 

виконавцем фрагмента, присвяченого покращенню результатів протезування 

дефектів зубних рядів. 

          Мета та завдання дослідження. Підвищення якості ортопедичного лікування 

дефектів зубних рядів на основі порівняльної клінічно-мікробіологічної оцінки 

опорних елементів імплантатів з  цирконію оксиду та титану. 

          Для досягнення визначеної мети поставлені наступні завдання: 

1. Провести порівняльну клінічну оцінку впливу опорних елементів імплантатів 

з цирконію оксиду та титану на периімплантні тканини. 

2. Проаналізувати кількісний та якісний мікробний пейзаж на поверхні 

досліджуваних опорних елементів на основі лабораторних та 

мікробіологічних досліджень. 

3. Вивчити інтенсивність утворення біоплівки в залежності від характеристики 

поверхні опорних елементів. 

4. Дослідити бактерійну адгезію на опорних елементах з цирконію оксиду та 

титану в експерименті. 

5. Провести порівняльну оцінку цирконій оксидних та титанових опорних 

елементів і спрогнозувати ефективність дентальної імплантації залежно  від 

матеріалу абатментів. 

          Об’єкт дослідження -  опорні елементи імплантатів (абатменти, 

мезоструктури) з цирконій оксиду та титану, зуби, бактеріальна мікрофлора, 

титанові диски та диски з цирконій оксиду. 

          Предмет дослідження – тканини пародонту, якісний і кількісний склад 

мікрофлори залежно від поверхневої властивості цирконію оксиду та титану. 

          Методи дослідження: клінічні – для оцінки стану пародонту на основі 

визначення глибини зондування, кровоточивості при зондуванні, наявності та 

кількості зубних відкладень; мікробіологічні – для вивчення видової належності та 
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кількісних показників обсіменіння мікрофлорою поверхонь з цирконію оксиду та 

титану; молекулярно-біологічний – для визначення патогенних бактерій на поверхні 

опорних елементів імплантатів за допомогою ампліфікації ділянок ДНК бактерій 

методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу; макроскопічний 

– для ідентифікації та опису колоній бактерій; мікроскопічний – для вивчення 

морфології бактерій за допомогою світлового мікроскопа та вивчення поверхонь з 

цирконію оксиду та титану за допомогою скануючої електронної мікроскопії; 

статистичні – для визначення вірогідності отриманих результатів. 

          Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про стан 

периімплантних тканин залежно від поверхні опорного елемента імплантата. 

Порівняльна клінічна оцінка опорних елементів імплантатів з цирконію оксиду та 

титану на основі кореляційного аналізу за Спірменом визначила статистично 

вірогідний зв’язок (р0.05) між гігієною порожнини рота (ГПР), станом пародонту 

та наявністю пародонтопатогену Porhyromonas gingivalis і загальною бактеріальною 

масою на титанових та цирконій оксидних опорних елементах імплантатів. 

Визначено сильний кореляційний зв’язок між гігієнічним станом порожнини рота та 

кровоточивістю при зондуванні (0.79). Результати продемонстрували, що при 

погіршенні ГПР на титанових опорних елементах збільшується кількість 

Porhyromonas gingivalis (0.56) та загальної бактеріальної маси (0.43) (р0.05), чого не 

виявлено на цирконій оксидних абатментах (р0.05).  

          Вперше вивчено якісний та кількісний склад мікрофлори на опорних 

елементах з цирконію оксиду та титану за даними ПЛР та ідентифіковано високий 

відсоток виявлення у P.gingivalis (85,7±9,4%), яка є ключовим пародонтопатогеном 

«червоного» комплексу. За результатами експериментальних досліджень науково 

доведено, що найменший відсоток покриття поверхні бактеріями спостерігався у 

механічно полірованого титану (8%) та цирконію оксиду (12%). На підставі 

клінічних, мікробіологічних та експериментальних досліджень доведено, що 

ефективність використання цирконій оксидних опорних елементів є більш 

прогнозованою при дентальній імплантації. 

          Практичне значення одержаних результатів. На підставі узагальнення 

клінічних та бактеріологічних методів дослідження розроблено оптимальні варіанти 

застосування опорних елементів імплантатів в процесі ортопедичної реабілітації 

пацієнтів. Результати дослідження дозволяють рекомендувати цирконій оксид як 

матеріал для опорних елементів імплантатів у залежності від ГПР пацієнта з метою 

профілактики виникнення мукозитів та периімплантитів.  

          Результати дисертаційного дослідження впроваджено у клінічну практику та 

навчальний процес кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, кафедри стоматології 

післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ 

“Ужгородський національний університет” та у клінічну практику відділення 

ортопедичної стоматології Стоматологічного медичного центру ЛНМУ імені 

Данила Галицького, ортопедичного відділення Комунального некомерційного 

підприємства “Стоматологічна поліклініка №4”, ортопедичне відділення 

Комунальної 1-ої стоматологічної поліклініки м.Львова, що підтверджено 

відповідними Актами впровадження. 
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          Особистий внесок здобувача Автором особисто проведено патентно-

інформаційний пошук, аналіз наукової літератури з обраної теми, усі клінічні та 

експериментальні дослідження, узагальнено та проаналізовано отримані результати, 

проведена їх статистична обробка. Спільно з науковим керівником визначена мета й 

завдання дослідження, сформульовано основні положення і висновки роботи. 

          Бактеріологічні посіви для експериментального дослідження проведено 

спільно із кафедрою мікробіології, вірусології та імунології  Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького за участі  к.м.н., 

асистента кафедри Панас  Марти Андріївни (завідувач кафедри – д.м.н., проф. 

Корнійчук О.П.). Бактеріологічні посіви та полімеразну ланцюгову реакцію у 

режимі реального часу для клінічного дослідження проводили в ПЛР-лабораторії 

Київської міської клінічної лікарні №4 за участі лікаря-бактеріолога вищої категорії 

Бондарчук Ольги Леонідівни. Клінічні дослідження та їх аналіз виконані особисто 

автором на базі Центру стоматологічної імплантації та протезування «ММ». 

          Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднено на: 

щорічному світовому конгресі FDI  (FDI Annual World Congress), 7-10 вересня 2016 

року, м. Познань; Конгресі молодих вчених та лікарів в рамках 8-ої 

Східноєвропейської конференції, квітень 2017 року, м.Львів; Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної стоматології», 

17-18 листопада 2017 року, м. Самарканд; Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених, присвяченій 25-річчю Національної академії медичних 

наук України, 23 березня 2018 року, м. Київ; Конференції молодих вчених та лікарів 

«Бути кращим» з конкурсом на отримання Номінації IDF AWARD «Young Talents 

2018» в рамках International Dental Forum (IDF), 2 жовтня 2018 року, м. Київ. 

          Публікації за темою дисертації. За темою дисертації опубліковано 13 

наукових праць, 6 статей у наукових фахових виданнях, які рекомендовані ДАК 

МОН України (2 статті входять у наукометричні бази даних), 1 стаття в іноземному 

виданні,  6 публікацій у збірниках наукових праць та матеріалах з’їздів, науково-

практичних конференцій.  

          Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена на 217 сторінках 

комп’ютерного набору, з яких 144 сторінок займає основний зміст, і складається із 

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

результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, списку використаних джерел із 191 найменування, серед яких 141 

іноземне, та додатків. Робота ілюстрована 45 рисунками та   61 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
          Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети і 

завдань проведено клінічні, клінічно-лабораторні та клінічно-мікробіологічні 

дослідження. Клінічне дослідження включало чотирнадцять пацієнтів із дефектами 

зубних рядів (І-IV класи за Кеннеді), із них 7 чоловіків (50%) і 7 жінок (50%) віком 

від 32 до 65 років, які були скеровані на лікування в Центр стоматологічної 

імплантації та протезування «ММ». Дослідження схвалено комісією з етики ЛНМУ 
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імені Данила Галицького (номер реєстрації IRB00010201, протокол №2 від 15 

лютого 2016р.; протокол №7 від 22 жовтня 2018р.), і кожний пацієнт отримав 

детальний опис запропонованого лікування для підписання інформованої форми 

згоди. 

          Включення пацієнтів у дослідження грунтувалось на наступних критеріях: 

наявність  часткової адентії на верхній або нижній щелепах; в анамнезі відсутня 

променева терапія в ділянці голови та шиї; відсутні системні захворювання; 

відсутність вживання антибіотиків в останні 3 місяці; відсутність шкідливих звичок 

(паління, алкоголь); відсутність попередньої втрати імплантатів. 

          Серед усіх пацієнтів із дефектами зубних рядів 9 хворих (64%) мали І клас за 

Кеннеді, 4 хворих (29%) - ІІІ клас за Кеннеді, 1 хворий (7%) - ІV клас за Кеннеді. У 

жодного із обстежених пацієнтів не визначено дефектів зубних рядів ІІ класу за 

Кеннеді. 

          Проаналізовано причини втрати зубів у хворих. Найчастіше причиною був 

ускладнений карієс (72%). Посттравматична адентія складала 21%, захворювання 

пародонту були причиною адентії в 7% випадків. При клінічному обстеженні тканин 

пародонту у всіх пацієнтів виявлено пародонтит І-ІІ ступеня в стадії ремісії згідно 

класифікації захворювань тканин пародонта за Данилевським М.Ф. (1994).  

          Кожному з пацієнтів було встановлено мінімально два імплантати, на які 

фіксувались опорні елементи (мезоструктури). Всього хворим було встановлено 69 

опорних елементів імплантатів: 27 з цирконію оксиду (39%) та 42 – з титану (61%). 

Через три-шість місяців після хірургічного втручання встановлено два різні типи 

опорних елементів імплантатів: титанові та з цирконію оксиду. Обстеженим 

пацієнтам проводили оцінку стану пародонту, залежно від матеріалу абатмента: 

проводили пародонтальний скринінг тест PSR, гігієнічний індекс О’Лірі (РІ) та 

індекс кровоточивості ВОР для оцінки стану периімплантних тканини навколо 

цирконій оксидних та титанових абатментів. Індекс О’Лірі показував наявність 

над’ясенного зубного нальоту  на поверхнях зубів, який візуалізувався за допомогою 

зафарбовування. Інтерпретація індексу РІ подавалася у відсотках наступним чином: 

0-20% (0 балів) - відмінна ГПР; 21-40% (1 бал) - добра ГПР; 41-60% (2 бали) - 

задовільна та 61-100% (3 бали) - погана ГПР. 

          Пародонтальний скринінг-тест PSR  виявляв наявність проблем із пародонтом, 

його визначали за допомогою зондування навколо кожного зуба або імплантата у 

шести точках, кожному секстанту ставили відповідний код. Код «0» ставили коли: 

чорна мітка зонда візуалізується на 100%; немає кровоточивості при зондуванні; 

немає зубного каменю. Код «1»: чорна мітка зонда візуалізується на 100%; наявна 

кровоточивість при зондуванні; немає зубного каменю та інших місцевих 

ретенційних факторів. Код «2»: чорна мітка зонда візуалізується на 100%; наявна 

кровоточивість при зондуванні; наявний зубний камінь або інші місцеві ретенційні 

фактори. Код «3»: чорна мітка зонда частково візуалізується - глибина 

зондування 3,5-5,5 мм. Код «4»: чорна мітка зонда не візуалізується - глибина 

зондування більше 6 мм. Код «*» характеризує особливі пародонтальні проблеми: 

залучення фуркації, рецесія ясен більше 3 мм, рухомість зуба. Кровоточивість при 

зондуванні була об’єктивним параметром наявності запалення м’яких тканин. 

Індекс BOP відображав сутність здатності пацієнта проводити правильну гігієну 
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порожнини рота та її результат на стан тканини пародонту.  Суб’єкти з низьким 

рівнем ВОР (<10% поверхонь) розглядалися як пацієнти з низьким рівнем ризику 

виникнення мукозиту. Значення індексу ВОР між 20% та 30% та більше 

підвищували  ризик виникнення запального процесу м’яких тканин, таких пацієнтів 

відносили до групи ризику виникнення периімплантних захворювань. 

          В клінічно-лабораторній частині об’єкти дослідження поділено на дві основні 

та контрольну групи: 

1) визначення якісного та кількісного складу мікрофлори навколо абатментів з 

цирконій оксиду; 

2) визначення якісного та кількісного складу мікрофлори навколо титанових 

абатментів; 

3) визначення якісного та кількісного складу мікрофлори навколо зуба 

(контроль). 

          За один тиждень до встановлення абатментів кожному пацієнту проводилась 

професійна гігієна порожнини рота, а в подальшому її не проводили протягом 

усього періоду дослідження (3 міс.). Пацієнтів навчали методиці чищення зубів за 

Бассом, підбирали однакові зубні щітки. Обстеження кожного з пацієнтів, яких було 

відібрано для клінічного дослідження, проводились у три етапи. На першому етапі 

виконувалась професійна гігієна порожнини рота, забір матеріалу навколо зуба за 

допомогою паперових штифтів для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі 

реального часу та проводили забір матеріалу навколо зуба для бактеріальних 

посівів. Ділянку порожнини рота, де проводився забір матеріалу для ПЛР, ізолювали 

за допомогою ватних валиків. Забір матеріалу здійснювали паперовими пінами № 

30, оскільки вони більш товсті і не так часто згинаються при уведенні в борозну або 

в пародонтальну кишеню (ПК). Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження 

проводили за допомогою кюрети, яку поміщали у пародонтальну кишеню або 

периімплантну борозну навколо абатмента, потім її вміст наносили на стерильний 

ватний тампон одноразового використання, який вкладали у пробірку із 

транспортним середовищем.  Така методика для бактеріологічного дослідження 

використовується для отримання матеріалу з життєздатними мікроорганізмами.  

Наступний, другий етап, відбувався під час встановлення абатментів: здійснювався 

забір матеріалу навколо титанового та цирконій оксидного абатментів для 

полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу (ПЛР) та для отримання 

результатів бактеріальних посівів. Останній третій етап був через три місяці після 

встановлення абатментів, під час якого проводили ПЛР та бактеріологічні посіви 

навколо титанового та цирконій оксидного абатментів. 

          Дослідженням полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу, якою 

ідентифікували наявність ДНК анаеробних пародонтопатогенів та 

бактеріологічними посівами, визначали кількісний та якісний склад мікрофлори 

периімплантних ділянок при вивченні змін  мікробного складу та інтенсивності 

утворення біоплівки у залежності від матеріалу опорного елемента (абатмента). 

Збільшення їх показників є одними з ключових у виникненні запалення 

периімплантних ділянок, що в подальшому ставить під ризик ефективність 

лікування методом  дентальної  імплантації. Реєстрація та  облік  результатів  ПЛР 

проводилася автоматично програмним забезпеченням «RealTime_PCR» для 
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ампліфікаторів детектуючих. Інтерпретація результатів проводиться згідно таблиці 

кількості мікроорганізмів у  біотопі  пародонтальної кишені (табл. 1). 

 

Таблиця  1 – Кількість мікроорганізмів у  біотопі  пародонтальної кишені (Lg 

ГЕ/зразок) 

Назва мікроорганізму Норма 
Ступінь пародонтиту 

Легка/ Середня Важка 

Загальна бактеріальна маса <6,5 ≥6,5 >7,5 

Actinobacillus actinomycetemcomitans <4,0 ≥4,0 >5,0 

Porphyromonas gingivalis <5,0 ≥5,0 >6,0 

Prevotella intermedia <4,5 ≥4,5 >6,0 

Tannerella forsythensis  <5,0 ≥5,0 >5,5 

Treponema denticola <3,5 ≥3,5 >5,0 

Candida albicans <4,5 ≥4,5 >6,0 

 

          Здійснені 28 попарних досліджень з метою порівняння якісного та кількісного 

складу біоплівки навколо зуба та опорних елементів з цирконію оксиду навколо 

зуба і титанових опорних елементів та проведено порівняння якісного й кількісного 

складу біоплівки між титановими та цирконій оксидними опорними елементами. 

          Клінічно-мікробіологічні дослідження поділено на два досліди: вивчення 

інтенсивності утворення біоплівки на експериментальних поверхнях в порожнині 

рота та у суспензіях з бактерій. 

          У частині дослідження вивчення інтенсивності утворення біоплівки на 

експериментальних поверхнях у порожнині рота стоматологічними і загально 

медичними критеріями вибору суб’єктів були: відсутність захворювань пародонту; 

відсутність ротового дихання; жоден із суб’єктів не приймав антибіотики протягом 

останніх 6 місяців. У досліді за їх письмовою згодою взяло участь 9 здорових осіб 

віком від 21 до 25 років (3 чоловіків, 6 жінок), без шкідливих звичок 

(тютюнопаління та вживання алкоголю). 

          За тиждень до початку дослідження кожному учаснику проведено професійну 

гігієну порожнини рота і стан ГПР визначено гігієнічним індексом Silness-Loe, який 

мав відповідати 0 згідно шкали оцінювання. 

          У дослідженні було задіяно чотири типи поверхні матеріалів: цирконію оксид, 

механічно полірований титан, нітрид титану та піскоструменево оброблена та 

кислотно протравлена поверхня титану (ПОКП). Вивчали інтенсивність утворення 

біоплівки залежно від характеру поверхні. У дослідженні задіяно 18 титанових (по 

шість на кожен вид обробки поверхні) та 18 цирконій оксидних дисків. З метою 

забезпечення фіксації титанових і цирконій оксидних дисків у порожнині рота 

кожному із 9 учасників було отримано відбитки, відлито моделі і методом 

штампування в апараті miniSTAR® (Scheu-Dental GmbH) виготовлені капи на 

верхню щелепу зі застосуванням пластин BIOPLAST® (Scheu-Dental GmbH, 

Німеччина). Капу обрізали на рівні шийок зубів, згладжували гострі краї та 

полірували. Диски кріпили в капі за допомогою фотополімерного композиту у 

ділянці премолярів та молярів верхньої щелепи з обох її боків зі щічного боку.  З 
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кожного боку розташовувалися по два диски (один титановий та один з цирконію 

оксиду). 

          Згідно експерименту після 24 годин диски з правого боку капи піддавалися 

очищенню щіткою, а з лівого – очищення не проводилось. Надалі диски видаляли з 

капи та розміщували у пробірки із 1 мл стерильного фізіологічного розчину і 

передавали у лабораторію для культивування нормальної мікрофлори ротової 

порожнини (Streptococcus mitis та Streptococcus salivarius). 

          Таким чином, експериментальні диски поділені на дві групи, а саме: диски, 

поверхня яких не піддавалася механічному очищенню (лівий бік капи) та диски, 

поверхня яких піддавалася механічному очищенню (правий бік капи). 

          У результаті сформовані групи (пари) відповідних сполучень 

експериментальних дисків. 

           Група без механічного очищення (група А): 

А.1 - диски з цирконію оксиду + титанові диски з піскоструйно обробленою і 

кислотно протравленою поверхнею (ПОКП). 

A.2 – диски з цирконію оксиду + титанові диски з покриттям нітридом титану. 

A.3 – диски з цирконію оксиду + механічно поліровані титанові диски. 

          Група з механічним очищенням щіткою (група Б): 

Б.1 - диски з цирконію оксиду + титанові диски з піскоструйно обробленою і 

кислотно протравленою поверхнею (ПОКП). 

Б.2 – диски з цирконію оксиду + титанові диски з покриттям нітридом титану. 

Б.3 – диски з цирконію оксиду + механічно поліровані титанові диски. 

          Друга частина досліду полягала у приготуванні суспензій, у які поміщали 

титанові та цирконій оксидні диски та висівали мікроорганізми на поживні 

середовища. Для приготування суспензій обрано три штами мікроорганізмів: 

Streptococcus mitis, Staphylococcus aureus, Candida albicans. З кожної суспензії 

мікробної культури відбирали пробу і визначали кількість колонійутворюючих 

одиниць (КУО) в 1мл суспензії методом прямого висівання на щільні живильні 

середовища.  

          Додатково поверхні титанових дисків досліджували скануючим електронним 

мікроскопом ZEISS EVO 40XVP (Німеччина). Зображення поверхні отримували за 

допомогою реєстрації вторинних електронів (SE) (для спостереження рельєфу 

поверхні) шляхом сканування електронного пучка по поверхні. Збудження 

вторинних і відбитих електронів випромінювання здійснювалося опроміненням 

зразків пучком електронів з енергією 15 keV. Для обробки зображень застосовували 

програмне середовище SMARTSEM. 

           Бактеріологічна частина електронно-мікроскопічних досліджень проводилась 

на скануючому електронному мікроскопі JEOL T220A на базі лабораторії фізичних 

методів дослідження кафедри фізики Землі ЛНУ імені Івана Франка під 

керівництвом асистента кафедри Дацюка Ю.Р (згідно договору між ЛНМУ імені 

Данила Галицького та ЛНУ імені Івана Франка). Поверхню зразків напилювали 

тонким шаром міді у вакуумному напилювачі ВУП-5. 

          Статистичний аналіз результатів робили за допомогою програми GraphPad 

InStat 3.Число колоній бактерій переводили в значення КУО/мл. Дані надалі 

аналізували відносно характеру поверхні та кількості утворених колоній  за 
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допомогою варіаційного аналізу (ANOVA) та теста Тьюкі-Крамера. Різниця між 

порівнювальними величинами вважалась вірогідною при p<0.05. 

          Порівняння поміж групами проведено за допомогою критерію Манна-Уітні 

(коли порівнювались непоєднані групи –цирконій оксид із титаном) або парний 

критерій Вілкоксона (коли порівнювались поєднані групи – наприклад, титан на 

другому етапі з титаном на третьому етапі дослідження). Для виявлення 

статистичної достовірності різниці розподілу ознаки або показника між двома 

групами було використано таблиці частоти критерію Пірсона ксі-квадрат. Для 

виявлення кореляційних зв’язків використовувався ранговий коефіцієнт кореляції 

Спірмена. 

          Оскільки дослідження передбачало порівняння 28 зразків на кожному з етапів, 

то додатково для кількісного вимірювання отриманої різниці використовувався 

показник ефекту різниці (effect size) Коена. Для оцінки репрезентативності 

результатів та обрахунку необхідного розміру вибірки використовували показник 

статистичної потужності 1-β (statistical power), де β – ймовірність помилки ІІ роду (a 

type II error probability). Рівень достовірності встановлений при p<0.05, бажаний 

показник статистичної потужності (power) при обрахунках необхідного об’єму 

вибірки встановлений на рівні 0,8. 

          При проведенні статистичного аналізу використовували програмне 

забезпечення RStudio v.1.1.442 та R Commander v.2.4-4. Для оцінки статистичної 

потужності (statistical power) та обрахунку необхідного об’єму вибірки (total sample 

size, TSS) використовували програмне забезпечення G Power v.3.1.9.2.  

          Результати досліджень. На основі клінічних та клінічно-лабораторних 

досліджень отримано наступні результати: кореляційний аналіз за Спірменом 

визначив статистично достовірний зв’язок (р0.05) між гігієнічним станом 

порожнини рота пацієнтів, станом пародонту та наявністю пародонтопатогену 

Porhyromonas gingivalis і загальною бактеріальною масою на титанових та цирконій 

оксидних опорних елементах імплантатів. Визначено сильний кореляційний зв’язок 

між ГПР у пацієнтів та кровоточивістю при зондуванні (0.79). Результати 

продемонстрували, що при погіршенні ГПР на титанових опорних елементах 

збільшується кількість Porhyromonas gingivalis (0.56) та загальна бактеріальна маса 

(0.43) (р0.05), чого не виявлено на цирконій оксидних абатментах (р0.05). 

Кількість ключового пародонтопатогену та загальної бактеріальної маси 

збільшується на титанових абатментах і при підвищенні кровоточивості (0.63 та 0.56 

відповідно). На цирконій оксидних опорних елементах кореляційним аналізом 

визначено, що при збільшенні кількості Porhyromonas gingivalis збільшується і 

загальна бактеріальна маса (0.68). 

          За результатами дослідження визначено, що найвищі показники індексу ГПР 

виявлено на першому етапі клінічного дослідження (38.7±15.7%), а найнижчі на 

другому (32.0±12.1%). На третьому етапі показники дещо зросли у порівнянні з 

другим та були суттєво нижчими, ніж на першому етапі дослідження (р0.05). Це 

можна пов’язати з проведенням гігієнічного навчання щодо правил ефективної 

індивідуальної гігієни порожнини рота, а також правильно підібрано зубні щітки та 

пасти.  
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          Стан гігієни порожнини рота різнився серед пацієнтів. Переважна більшість 

(79%) дотримувались доброї та задовільної ГПР, відповідно 50% мали добру та 29% 

задовільну. Лише 7% обстежених пацієнтів мали відмінну ГПР, та у них не виявлено 

зубних відкладень при стоматологічному огляді. Поганий стан ГПР діагностовано у 

14% пацієнтів. 

          Наведені дані свідчать, що на першому етапі клінічного дослідження значення 

ВОР <10% виявлено лише у трьох пацієнтів. На другому та третьому етапі значення 

ВОР <10% мали п’ятеро пацієнтів з чотирнадцяти. На другому етапі дослідження 

показники ВОР були нижчими (16.2 ± 9.4%), ніж на першому (18.1 ± 9.6%) та 

третьому (17.5 ± 9.9%) етапах. Така тенденція індексу кровоточивості ВОР на трьох 

етапах клінічного дослідження корелює із результатами визначення ГПР пацієнтів 

на основі індексу гігієни О’Лірі. 

          Клінічним обстеженням пацієнтів визначено, що жоден з пацієнтів не мав 

третього ступеню пародонтиту, гострого або хронічного перебігу, однак клінічні 

показники різнилися у кожного пацієнта. Значення пародонтального скринінг тесту 

PSR в основному відповідали коду “2” та “3” у 41 та 15 випадках відповідно. 

Максимальні значення інтактного пародонту (код “0”) були діагностовані у одного 

пацієнта, код “1” у шести пацієнтів відповідно. Коду “4” не визначено у жодному 

квадранті серед обстежених пацієнтів. 

          Серед пацієнтів з поганою або задовільною ГПР, у дев’яти з них (67%)  

виявлено ключовий пародонтопатоген на титанових абатментах. При цьому лише у 

одного пацієнта із задовільною ГПР ідентифіковано наявність Porphyromonas 

gingivalis на цирконій оксидному абатменті. Констатовано, що у пацієнтів із 

задовільною та поганою ГПР спостерігається наявність підвищеної кількості 

ключового пародонтопатогену “червоного комплексу” – Porphyromonas gingivalis. У 

пацієнтів з наявністю у порожнині рота і цирконій оксидних, і титанових опорних 

елементів імплантатів виявлено більшу кількість патогенної бактерії Porphyromonas 

gingivalis на титанових опорних елементах (0.7±0.12), ніж на цирконій оксидних 

(0.1±0.05) (р0.001). Серед усіх пацієнтів із поганим та задовільним гігієнічним 

станом порожнини рота також встановлено наявність більшої кількості 

бактеріальної маси на титанових опорних елементах (83%), ніж на цирконій 

оксидних опорних елементах (33%). 

          Наявність такої комбінації факторів, як неефективна гігієна порожнини рота та 

присутність ключового пародонтопатогену у пацієнтів, яким проведена дентальна 

імплантація, призводить до виникнення ризику мукозитів, що підтверджено 

кореляційним аналізом Спірмена (р<0.05). Доведено сильним кореляційним 

зв’язком (0.79), що при погіршенні стану ГПР збільшується кровоточивість, що і є 

першою ознакою запального процесу м’яких тканини навколо імплантатів. Більше 

того, при поганій ГПР збільшується кількість мікроорганізмів саме навколо 

титанових абатментів (0.56), чого статистично значимо не виявлено на цирконій 

оксидних абатментах (р0.05) (табл. 2). 

          Результати клінічного дослідження показали, що існує взаємовзв’язок між 

якістю ГПР, станом пародонту, а саме кровоточивістю при зондуванні, та мікробним 

пейзажем. У пацієнтів, які не дотримувались належної гігієни порожнини рота 
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виявлені вищі показники Porphyromonas gingivalis (0.7±1.2Lg) та загальної 

бактеріальної маси (0.9±0.13Lg) на титанових опорних елементах імплантатів. 

          Виявлені результати дослідження підтверджують, що ГПР відіграє одну з 

ключових ролей у виживанні імплантатів та, відповідно, успішності дентальної 

імплантації за умови виключення інших факторів. Пацієнти, які пройшли дентальну 

імплантацію, та мають встановлені на них ортопедичні конструкції повинні 

дотримуватись ефективної гігієни порожнини рота, що сприятиме довготривалому 

успіху лікування.  

  

          Таблиця 2 – Кореляційний аналіз між гігієнічним станом порожнини рота 

пацієнтів, станом пародонту та наявністю пародонтопатогенів на титанових та 

цирконій оксидних опорних елементах імплантатів 
 

 

ВОР P.g. Ti P.g. ZrO2 ЗБМ Ti ЗБМ ZrO2 

О'Лірі 0.79* 0.56* 0.22 0.43* 0.03 

ВОР - 0.63* 0.25 0.56* -0.08 

P.g. Ti - - 0.52* 0.05 0.25 

P.g. ZrO2 - - - 0.24 0.68* 

ЗБМ Ti - - - - 0.03 

 

          Примітка. * - коефіцієнт кореляції достовірний (p<0.05).  
 

          Результати   клінічно-лабораторного дослідження не виявили статистично 

значимої різниці у мікрофлорі, яка сформувалась навколо титанових абатментів та 

абатментів з цирконію оксиду (р˃ 0.05). Однак, спостерігалась різниця, яку виявили 

у кількісному складі біоплівки навколо двох типів досліджуваних опорних 

елементів імплантатів, де у більшості спостережень навколо титанових абатментів 

виявлено сильні кореляційні зв’язки (0.79) із погіршенням стану ГПР та кількісним 

збільшенням пародонтального патогенів. 

          При порівнянні відсотка виявлених мікроорганізмів у результаті полімеразної 

ланцюгової реакції на опорних елементах імплантатів на другому етапі визначено, 

що найвищий відсоток визначення для Porphyromonas gingivalis (85,7±9,4) на титані. 

Загалом відсоток виявлення бактерій на титанових опорних елементах був вищий, 

ніж на опорних елементах з цирконію оксиду для таких мікрорганізмів: Tannerella 

forsythensis (78,6±11), Treponema denticola (28,6±12,1), Candida albicans (28,6±12,1).  

Actinobacillus actinomycetemcomitans виявлено лише навколо цирконію оксиду 

(7,1±6,9). Відсоток виявлення Prevotella intermedia  (28,6±12,1) був однаковим і на 

титані, і на цирконій оксиді. 

          На третьому етапі клінічного дослідження із залученням ПЛР у режимі 

реального часу Porphyromonas gingivalis (78,6±11) та Candida albicans (14,3±9,4) 

продемонстрували однаковий відсоток виявлення на обох видах абатментів. Проте 

Tannerella forsythensis (64,3±12,8) і Treponema denticola (42,9±13,2) мали вищі 

показники на титані, а Actinobacillus actinomycetemcomitans виявлено лише навколо 

титану (7,1±6,9).   
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          Отже, результати клінічного дослідження на титанових опорних елементах 

засвідчили, що найвищий відсоток виявлення був саме у P. gingivalis на усіх трьох 

етапах дослідження (етап № 1 – 71,4 ± 12,1; етап № 2 – 85,7 ± 9,4;  етап № 3 - 78,6 ± 

11). Однак, згідно стандартної таблиці кількості патогенів у біотопі пародонтальної 

кишені (Lg/зразок) кількість P. gingivalis не перевищувала норми за виключенням 

одного пацієнта на етапі №2 (5,1 Lg).  

          При аналізі бактеріологічних посівів найвищий відсоток виявлення на 

першому етапі у Str. viridans (42,9±13,2), найнижчий – у E.coli (7,1±6,9) та St.aureus 

(7,1±6,9).  Найвищий відсоток на другому етапі дослідження був у Str.viridans 

(57,1±13,2) як навколо титанових, так і навколо цирконій оксидних опорних 

елементів імплантатів.  Str.viridans входить до нормальної мікрофлори ротової 

порожнини. Відсоток виявлення  Ent.cloacal, Str.viridans, Enterobacter aerogenes та 

E.coli співпадав у обох видів абатментів. Відсоток виявлення St.epidermidis 

(28,6±12,1), Candida (28,6±12,1) та St.saprophyticus (28,6±12,1) був вищим навколо 

титанових абатментів. St.aureus (7,1±6,9) було виявлено лише навколо титану. 

          Найвищий відсоток виявлення на третьому етапі був у St.epidermidis 

(57,1±13,2) навколо титанових абатментів та Str.viridans (57,1±13,2) навколо 

абатментів з цирконію оксиду. Обидві бактерії St.epidermidis та Str.viridans є 

складовими нормального біоценозу середовища порожнини рота. St.saprophyticus 

(7,1±6,9), E.coli (7,1±6,9) та M.morganii (7,1±6,9) було ідентифіковано лише навколо 

титану. Enterobacter aerogenes та St.aureus були відсутніми навколо обох типів 

абатментів на третьому етапі. 

          Статистично вірогідні результати отримані методом кореляційного аналізу 

пародонтальних патогенів, які були ідентифіковані в ході дослідження. Визначена 

статистично вірогідна (р<0.05) кореляція між Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythensis, Treponema denticola, Prevotella intermedia та загальною бактеріальною 

масою. Тобто при збільшенні або зменшенні одного показника, відповідно буде 

збільшуватись або зменшуватись інший. Доведена кореляція між Porphyromonas 

gingivalis та Tannerella forsythensis (0,82), між Porphyromonas gingivalis та Treponema 

denticola (0,71), між Porphyromonas gingivalis та Prevotella intermedia (0,58). Також, 

спостерігалась кореляція між Treponema denticola і Tannerella forsythensis (0,70), 

Treponema denticola і Prevotella intermedia (0,71), Tannerella forsythensis і Prevotella 

intermedia (0,58). Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis і Treponema 

denticola є пародонтальними патогенами «червоного комплексу», які колонізують 

біоплівку останніми і є найагресивнішими бактеріями, які викликають запалення 

периімплантних ділянок. Дослідження встановили, що наявність Porphyromonas 

gingivalis та Tannerella forsythensis в поєднанні з іншими клінічними ознаками 

запалення  можуть вказувати на майбутній ризик виникнення захворювань 

периімплантних тканин. Тому виявлення саме цих патогенів є важливою ланкою 

профілактики мукозитів та периімплантитів. 

          Результати клінічно-мікробіологічного дослідження показали, що усі поверхні 

експериментальних взірців у дослідженнях із експериментальними дисками були 

заселені бактеріями; проте чіткі відмінності спостерігалися у різних 

експериментальних групах (р<0.05). Найбільше колоній Streptococcus mitis 

спостерігалось на ПОКП-поверхні титану, як до механічної очистки, так і після. 
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Найбільш яскрава різниця у рівні колонізації Str. mitis виявлена на поверхні 

цирконію оксиду, де констатували найменше колоній до очистки, а після очистки – 

найменше на механічно полірованій поверхні титану (р0.05).   

          Найбільше колоній Streptococcus salivarius виявилось на ПОКП-поверхні 

титану, як до механічної очистки, так і після. Найбільш виражена різниця у рівні 

колонізації Str. salivarius визначена на поверхні цирконію оксиду, де констатували 

найменше колоній до очистки та після очистки. Відносно невеликою виявлена 

різниця в бактеріальній адгезії на ПОКП-поверхні та нітрид титановій поверхні. При 

посіві Candida albicans на середовище Сабуро констатовано найменше колоній на 

поверхні з нітриду титану, а найбільше на ПОКП-поверхні та механічно 

полірованому титані. Після очищення щіточкою ріст колоній виявлено лише на 

ПОКП-поверхні. При посіві Staphylococcus aureus на жовтково-сольовий агар ріст 

колоній був присутній лише на ПОКП поверхні. Після очищення щіткою росту не 

виявлено. 

          У дослідженнях із залученням скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) 

отримані наступні результати: поверхні із показником Ra < 0,5μm (диски з цирконію 

оксиду та механічно полірованого титану) показали найменшу площу покриття 

біоплівкою. Перед визначенням ступеня адгезії (забруднення) бактеріями означених 

поверхонь цирконій оксидних та титанових дисків нами здійснена їх поверхнева 

мікроскопія. В режимі вторинних електронів (SE) отримані електронно-

мікроскопічні зображення поверхонь досліджуваних матеріалів (дисків). На 

багатьох ділянках поверхонь цирконію оксиду та механічно полірованого титану не 

було знайдено ні бактерій, ні слинних протеїнів. У деяких місцях були лише 

невеликі колонії кількох коків. На більшості поверхні були порожні проміжки між 

колоніями бактерій. Поліморфні агрегати мікроорганізмів складались переважно із 

коків. Найменший відсоток покриття поверхні бактеріями мала поверхня механічно 

полірованого титану (8%) та цирконію оксиду (12%), а найбільш шорстка 

піскоструменно оброблена та кислотно протравлена поверхня (Ra ≥ 2,0 μm)  

показала до  54% покриття поверхні біоплівкою. 

          До факторів, які впливають на колонізацію мікроорганізмів, включають 

матеріал та характеристику поверхні абатмента, доступність та легкість ГПР і склад 

біоценозу порожнини рота. Розуміння складу біоплівки є важливим фактором, який 

допомагає створити оптимальні умови для ефективного ортопедичного лікування на 

імплантатах та підтримувати надійну профілактику мукозитів та периімплантитів у 

вигляді доступної гігієни ортопедичних конструкцій. Проведене дослідження 

підтверджує ефективність ортопедичного лікування за допомогою дентальних 

імплантатів у пацієнтів із дефектами зубних рядів, що сприяє покращенню 

функціональних результатів імплантації. Отримані результати клінічних 

лабораторних і мікробіологічних досліджень дозволяють рекомендувати цирконій 

оксидні та титанові опорні елементи. Проте перевагу мають цирконій оксидні 

мезоструктури у пацієнтів, які після дентальної імплантації не можуть досягнути 

належного стану гігієни порожнини рота. Дослідження показали статистично 

вірогідні результати (р0.05), що на цирконій оксидних абатментах є менша 

кількість пародонтопатогенів, навіть при поганій гігієні порожнини рота у пацієнтів. 

Таким чином, ефективність використання цирконій оксидних мезоструктур є більш 
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прогнозованою при дентальній імплантації з метою профілактики виникнення 

мукозитів та периімплантитів та попередження майбутньої втрати імплантата. 

 

ВИСНОВКИ 

 
          У дисертаційній роботі наведено наукове обгрунтування та вирішення 

актуального завдання підвищення якості ортопедичного лікування дефектів зубних 

рядів шляхом клінічно-мікробіологічної порівняльної оцінки опорних елементів 

імплантатів з цирконію оксиду та титану 

          1. Порівняльна клінічна оцінка опорних елементів імплантатів з цирконію 

оксиду та титану на основі кореляційного аналізу за Спірменом виявила, що при 

погіршенні гігієни порожнини рота згідно індексу гігієни О’Лірі у пацієнтів 

збільшується кровоточивість м’яких тканин пародонту (0.79) та збільшується 

кількість пародонтопатогенів на титанових (0.43) опорних елементах  (р0.05), чого 

не виявлено на опорних елементах з цирконій оксиду (р0.05), що знижує їх 

негативний вплив на периімплантні тканини та зменшує ризик розвитку мукозитів і 

периімплантитів. 

          2. Клінічна оцінка засвідчила, що на цирконій оксидних мезоструктурах 

виявлена статистично вірогідна менша кількість ключового пародонтопатогену 

P.gingivalis (0.1±0.05 Lg), ніж на титанових (0.7±0.12 Lg), (р0.001), внаслідок чого  

підвищується ефективність ортопедичного лікування дефектів зубних рядів методом 

дентальної імплантації. 

          3.Бактеріологічний та ПЛР ідентифікаційні аналізи засвідчили про відмінності 

у кількісних показниках та присутності патогенних мікроорганзмів на титані та 

цирконій оксиді, відповідно:  P.gingivalis (3.0±1.3 Lg), T.forsythensis (3.0±1.5 Lg), 

T.denticola (2.9±1.3 Lg), ЗБМ (6.0±1.1 Lg) та Candida (28.6±12.1 Lg), Ent.cloacae 

(14.3±9.4 Lg), E.coli (7.1±6.9 Lg), M.morganii (7.1±6.9 Lg), St.aureus (7.1±6.9 Lg) та 

P.gingivalis (2.4±1.5 Lg), T.denticola (2.9±1.6 Lg), ЗБМ (5.1±0.9 Lg) та Ent.cloacae 

(14.3±9.4 Lg), E.coli (7.1±6.9 Lg).  

          4.Полімеразна ланцюгова реакція у режимі реального часу показала, що 

найвищий відсоток виявлення був у P.gingivalis (85,7±9,4%), яка є патогеном 

«червоного» комплексу. Бактеріологічним методом виявлено, що найвищий 

кількісний відсоток спостерігався у Str.viridans (57,1±13,2%) та St.epidermidis 

(57,1±13,2%), які частіше виявлялись у біоплівці навколо титанових абатментів. 

          5.Скануючою електронною мікроскопією встановлено інтенсивність 

утворення біоплівки в залежності від поверхні експериментальних дисків та 

виявлено найменший відсоток покриття поверхні бактеріями у механічно 

полірованого титану (8%) та цирконію оксиду (12%). Найвищий відсоток покриття 

поверхні біоплівкою був у піскоструменно обробленої та кислотно протравленої 

поверхні титану (54%). 

          6.На підставі клінічних, мікробіологічних та експериментальних досліджень 

доведено, що бактеріальна адгезія у вигляді загальної бактеріальної маси є суттєво 

нижчою на поверхні з цирконію оксиду (4,45 [4,0; 5,7] Lg)  у порівнянні з титановою 
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поверхнею (5,15 [4,7; 6,1] Lg) (р0.05), тому цирконій оксидні абатменти 

(мезоструктури) мають більш сприятливий прогноз при дентальній імплантації. 
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АНОТАЦІЯ 

 

          Готь С.-Р.Р. Порівняльна оцінка ефективності застосування цирконій 

оксидних та титанових опорних елементів імплантатів при заміщенні дефектів 

зубних рядів. – На правах рукопису.  

          Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 “стоматологіяˮ (222. Медицина). – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України, Львів, 2019. 

          Дисертаційна робота присвячена підвищенню якості ортопедичної реабілітації 

пацієнтів при використанні методу дентальної імплантації, порівнюючи 

ефективність застосування опорних елементів імплантатів 

(абатментів/мезоструктур) з цирконію оксиду та титану на основі запропонованих 

методик визначення стану тканин пародонту, кількісного та якісного складу 

мікрофлори навколо зуба, цирконій оксидних та титанових абатментів та 

визначенням інтенсивності утворення біоплівки залежно від типу матеріалу та 

характеристики поверхні, що є підставою для їх вибору пацієнтам. 



 17 

          При порівнянні відсотка виявлених мікроорганізмів у результаті полімеразної 

ланцюгової реакції у режимі реального часу на опорних елементах імплантатів на 

другому етапі визначено, що найвищий відсоток визначення для Porphyromonas 

gingivalis (85,7±9,4%) на титані. Загалом відсоток виявлення бактерій на титанових 

опорних елементах був вищий, ніж на опорних елементах з цирконію оксиду для 

таких мікрорганізмів: Tannerella forsythensis (78,6±11%), Treponema denticola 

(28,6±12,1%), Candida albicans (28,6±12,1%).  Actinobacillus actinomycetemcomitans 

виявлено лише навколо цирконію оксиду (7,1±6,9%). Проте не виявили статистично 

значимої різниці у якісному складі мікрофлори, яка сформувалась навколо 

титанових абатментів та абатментів з цирконію оксиду (р˃ 0.05). 

          Наявність такої комбінації факторів як неефективна гігієна порожнини рота та 

присутність ключового пародонтопатогену у пацієнтів, яким проведена дентальна 

імплантація, призводить до виникнення ризику мукозитів, що підтверджено 

кореляційним аналізом Спірмена (р<0.05). Доведено сильним кореляційним 

зв’язком (0.79), що при погіршенні стану ГПР збільшується кровоточивість, що і є 

першою ознакою запального процесу м’яких тканини навколо імплантатів. Більше 

того, при поганій ГПР збільшується кількість мікроорганізмів саме навколо 

титанових абатментів (0.56), чого статистично значимо не виявлено на цирконій 

оксидних абатментах (р0.05). 

          На підставі узагальнення клінічних результатів, результатів полімеразної 

ланцюгової реакції у режимі реального часу та бактеріологічних посівів, а також 

характеристики поверхонь матеріалів опрацьовані показання та обгрунтовані 

оптимальні варіанти вибору опорних елементів імплантатів в процесі ортопедичної 

реабілітації пацієнтів. Отримані результати дозволяють рекомендувати цирконій 

оксидні та титанові опорні елементи. Проте перевагу мають цирконій оксидні 

мезоструктури у пацієнтів, які після дентальної імплантації не можуть досягнути 

належного стану гігієни порожнини рота. Дослідження показали статистично 

вірогідні результати (р0.05), що на цирконій оксидних абатментах є менша 

кількість пародонтопатогенів, навіть при поганій гігієні порожнини рота у пацієнтів. 

Таким чином, використання при дентальній імплантації цирконій оксидних 

мезоструктур є ефективнішим для профілактики виникнення мукозитів та 

периімплантитів, які загрожують втратою імплантата в майбутньому. 

          Ключові слова: пародонт, опорні елементи імплантатів, мезоструктури, 

абатменти, цирконій оксид, титан, пародонтальні патогени, мукозит, периімплантит. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

          Готь С.-Р.Р. Сравнительная оценка эффективности применения 

цирконий оксидных и титановых опорных элементов имплантатов при 

замещении дефектов зубных рядов. - На правах рукописи. 

          Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.22 "стоматологияˮ (222 Медицина). - 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ 

Украины, Львов, 2019. 

          Диссертационная работа посвящена повышению качества ортопедической 
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реабилитации пациентов при использовании метода дентальной имплантации, 

сравнивая эффективность применения опорных элементов имплантатов (абатментов 

/ мезоструктуры) из циркония оксида и титана на основании предложенных методик 

определения состояния тканей пародонта, количественного и качественного состава 

микрофлоры вокруг зуба, цирконий оксидных и титановых абатментов и 

определения интенсивности образования биопленки в зависимости от типа 

материала и характеристики поверхности, что является базой для их выбора 

пациентам. 

          При сравнении процента выявленных микроорганизмов в результате 

полимеразной цепной реакции на опорных элементах имплантатов на втором этапе 

определено, что самый высокий процент определения для Porphyromonas gingivalis 

(85,7 ± 9,4%) на титане. В общем процент выявления бактерий на титановых 

опорных элементах был выше, чем на опорных элементах из циркония оксида для 

таких микрорганизмив: Tannerella forsythensis (78,6 ± 1,1%), Treponema denticola 

(28,6 ± 12,1%), Candida albicans (28 6 ± 12,1%). Actinobacillus actinomycetemcomitans 

обнаружено только вокруг циркония оксида (7,1 ± 6,9%). Однако, не обнаружили 

статистически значимой разницы в качественном составе микрофлоры, которая 

сформировалась вокруг титановых абатментов и абатментов из цирконий оксида 

(р˃0.05). 

          Наличие такой комбинации факторов, как неэффективная гигиена полости рта 

и присутствие ключевого пародонтопатогена у пациентов, которым проведена 

дентальная имплантация, приводит к возникновению риска мукозитов, что 

подтверждено корреляционным анализом Спирмена (р<0.05). Сильным 

корреляционной связью (0.79) доказано, что при ухудшении состояния гигиены 

увеличивается кровоточивость, что и является первым признаком воспалительного 

процесса мягких тканей вокруг имплантатов. Более того, при плохой гигиене 

увеличивается количество микроорганизмов именно вокруг титановых абатментов 

(0.56), чего статистически значимо не обнаружено на цирконий оксидных 

абатментах (р0.05). 

          На основании обобщения клинических результатов, результатов полимеразной 

цепной реакции и бактериологических посевов, а также характеристики 

поверхностей материалов проработаны показания и обоснованы оптимальные 

варианты выбора опорных элементов имплантатов в процессе ортопедической 

реабилитации пациентов. Полученные результаты позволяют рекомендовать 

цирконий оксидные и титановые опорные элементы. Однако, преимущество имеют 

цирконий оксидные мезоструктуры у пациентов, которые после дентальной 

имплантации не могут достичь надлежащего состояния гигиены полости рта. 

Исследования показали статистически достоверные результаты (р<0.05), что на 

цирконий оксидных абатментах существует меньшее количество 

пародонтопатогенов, даже при плохой гигиене полости рта у пациентов. Таким 

образом, использование при дентальной имплантации цирконий оксидных 

мезоструктур более ефективно для профилактики возникновения мукозита и 

периимплантита, которые угрожают потерей имплантата в будущем. 

          Ключевые слова: пародонт, опорные элементы имплантатов, мезоструктуры, 

абатменты, цирконий оксид, титан, пародонтальные патогены, мукозит, 
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периимплантит. 

ANNOTATION 

 

          Got S.-R.R. Comparative assessment of the effectiveness of zirconium oxide 

and titanium abutments when replacing dentition defects after implantation. – 

Manuscript. 

          Thesis for the degree of Candidate of Medical Science (PhD) on specialty 14.01.22 

„Dentistry” (222. Medicine) – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, 

Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

          The thesis is dedicated to the improvement of the prosthetic rehabilitation quality for 

patients using the method of dental implantation by comparing the application 

effectiveness of the abutments made of zirconium oxide and titanium. The research is done 

on the basis of the proposed methods in order to determine the state of periodontal tissues, 

the quantitative and qualitative compositions of microorganisms around the tooth, 

zirconium oxide and titanium abutments and to determine the intensity of the biofilm 

formation depending on the material type and surface characteristics, which are the 

keystone for the selection of the optimal abutments for the patients who undergo prosthetic 

rehabilitation after dental implantation. 

          The presence of such factors as ineffective oral hygiene with the presence of the key 

pathogen in patients who have dental implants leads to the risk of mucositis, which is 

confirmed by the Spirman correlation analysis (p<0.05). A strong correlation between the 

patient's hygienic status and bleeding in probing (0.79) was determined. The results 

showed that the deterioration of hygiene around titanium abutments increases the number 

of Porhyromonas gingivalis (0.56) and total bacterial mass (0.43) (p<0.05), which was not 

found around zirconium oxide abutments (p0.05). The number of key pathogens and total 

bacterial mass increases around titanium abutments and with increased bleeding (0.63 and 

0.56, respectively). Correlation analysis found that as the number Porhyromonas gingivalis 

increases with the total bacterial mass around zirconia abutments (0.68). 

          Compare analyses of the percentage of detected microorganisms in the polymerase 

chain reaction on the abutments in the second stage of the clinical study determined that 

the highest percentage of Porphyromonas gingivalis (85.7 ± 9.4%) was on titanium 

abutments. In general, the percentage of bacteria was higher on titanium abutments than 

on zirconium oxide abutments: Tannerella forsythensis (78,6 ± 11%), Treponema 

denticola (28,6 ± 12,1%), Candida albicans (28,6 ± 12.1%). Actinobacillus 

actinomycetemcomitans was detected only around zirconium oxide abutments (7.1 ± 

6.9%). However, there was no statistically significant difference in the qualitative 

composition of the microflora formed around the titanium and zirconia abutments 

(р0.05). 

          All surfaces in bacteriological studies were covered by bacteria; however, clear 

differences were observed in different experimental groups (p<0.05). The largest amount 

of Streptococcus mitis colonies were observed on sandblasted and acid etched titanium 

surface, both before and after the cleaning with a brush. The least amount of Str.mitis 

colonies was detected on the zirconia surface before the cleaning, and on a mechanically 

polished titanium surface after the cleaning (p<0.05). 
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          The largest amount of Streptococcus salivarius colonies was found on sandblasted 

and acid etched titanium surface before and after mechanical cleaning. The least amount of 

Streptococcus salivarius colonies was identified on zirconia discs before and after 

cleaning. A relatively small difference in bacterial adhesion was found between 

sandblasted and acid etched titanium surface and titanium nitride surface. 

          The study involving scanning electron microscopy (SEM) showed the following 

results: surfaces with a surface roughness Ra <0.5μm (zirconia disks and mechanically 

polished titanium disks) showed the smallest area of the biofilm coating. No bacteria nor 

salivary proteins have been found on many areas of zirconium oxide and mechanically 

polished titanium surfaces. There were only small colonies of several cocci bacteria in 

some spots. On most surfaces there were empty spaces between the bacterial colonies. 

Polymorphic aggregates of microorganisms consisted mainly of cocci. The smallest 

percentage of surface coatings with bacteria was on mechanically polished titanium 

surface (8%) and zirconium oxide surface (12%), while the rough sandblasted and acid 

etched titanium surface (Ra ≥ 2.0 μm) showed up to 54% of the surface biofilm coating. 

          Based on clinical results, results of the polymerase chain reaction and 

bacteriological cultures as well as characteristics of material surfaces the recommendations 

for the choice of the abutments in the process of prosthetic rehabilitation of patients have 

been worked out. The results of the clinical and experimental studies and the analysis of 

the comparative evaluation of zirconium oxide and titanium supporting elements of 

implants allows us to recommend zirconium oxide abutments with a superiority over 

titanium for those patients who after dental implantation can not reach the proper oral 

hygiene state. It is shown by the statistically significant results (p<0.05) that there is a 

smaller number of periodontal pathogens on zirconium oxide abutments even in patients 

with poor hygiene. Thus, the effectiveness of zirconia abutments during dental 

implantation is more predictable in order to prevent the incidence of mucositis and 

periimplantitis and prevent the future loss of the implant. 

          Key words: periodontal, implant support elements, mesostructure, abutment, 

zirconia, titanium, periodontal pathogens,mucositis, periimplantitis. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ГПР             гігієна порожнини рота 

ЗБМ             загальна бактеріальна маса 

КА               кров’яний агар 

ПІ                пародонтальні інфекції 

ПК               пародонтальна кишеня 

ПЛР             полімеразна ланцюгова реакція 

ПД               пародонтальна ділянка 

ПОКП         піскоструйно оброблена і кислотно протравлена 

СЕМ            скануюча електронна мікроскопія 

Pi                 Plaque Index  
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