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АНОТАЦІЯ 

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

засобу для лікування хворих на хронічний періодонтит із набутою широкою 

верхівкою кореня зуба. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 „Стоматологія” (222. Медицина). 

– Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню клінічно-

експериментального обґрунтування вибору методу та засобу для лікування 

хворих на хронічний періодонтит із набутою широкою верхівкою кореня зуба 

на основі експериментального аргументування підбору препаратів з 

пластикостимулюючими, біоревіталізуючими та остеотропними властивостями 

для корекції запально-деструкційного процесу в періапікальних тканинах за 

допомогою розпрацьованої композиції і запропонованим способом обтурації 

апікальної ділянки зубів до анатомічної верхівки кореня зуба та 

трансканального виведення композиції за її межі. Результати проведених 

досліджень дозволили прослідкувати динаміку регенерації деструкційно 

змінених періапікальних тканин залежно від засобу та методу пломбування 

каналу кореня зуба. Проведено обстеження, лікування та спостереження за 214 

хворими на хронічний фіброзний (20 % осіб), гранулюючий (43 % осіб) та 

гранулематозний (37 % осіб) періодонтит віком від 25 до 44 років. Хворим на 

хронічний гранулюючий та гранулематозний періодонтит лікування було 

проведено методом створення апікальної обтурації кореневого каналу в 22 % та 

21 % осіб відповідно і методом додаткового трансканального виведення 

композиції у періапікальну зону деструкції 20 % і 17 % хворих відповідно.  

На основі скарг, результатів анамнезу, об’єктивних даних, а також 

рентгенологічного обстеження стану навколоверхівкових тканин встановлено, 

що перебіг хронічних форм періодонтиту був переважно безсимптомний чи з 
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незначною клінічною семіотикою. Величина апікального отвору верхівки 

кореня зуба безпосередньо залежали від тривалості та активності запального 

процесу. 

Обґрунтуванню вибору засобу та методу лікування хворих на хронічний 

періодонтит із набутою широкою верхівкою кореня зуба передувало 

експериментальне дослідження впливу препаратів та їх композицій на організм 

тварин. Результати гістологічного дослідження слизової оболонки щоки щура 

засвідчили, що найвираженіший ранозагоювальний ефект отримано при 

поєднанні різних за складом і механізмом дії препаратів, зокрема при 

застосуванні композиції на основі сполук природнього походження гіалріпайєр-

02 (біорепарант) та структукол, а також на основі синтетичних полімерів 

силікін і диметиламіноетанол 6 %. Спостерігали включення в міжклітинний 

матрикс складових композиції для біоревіталізації і біорепарації, які зумовили 

збільшення кількості та активності фібробластів, сприяли формуванню пучків 

колагену та інших компонентів сполучної тканини, а також покращували 

ангіогенез і трофіку м’яких тканин. 

Досліджували динаміку остеогенезу на моделі експериментально 

створеного дефекту кісткової тканини щурів під впливом загальноприйнятого 

препарату мінерал триоксид агрегату (МТА) та запропонованих композицій 

остеотропної дії. Перша композиція включала гідроксіапатит кальцію (ГА), 

засіб для ревіталізації та біорепарації та допоміжні речовини полівінілпіролідон 

40% та сульфат барію, пріоритет якої підтверджений патентом України на 

корисну модель № 95974. Інша композиція містила бета-трикальцій фосфат (β-

ТКФ). При застосуванні композицій на основі ГА та β-ТКФ порівняно з 

групами тварин, яким вводили у створений дефект кісткової тканини препарат 

МТА, гістологічно спостерігали більш виражену протизапальну дію та 

інтенсивніший перебіг регенераційних процесів у кістковій тканині. Відтак, у 

периферійних ділянках дефекту спостерігали значну кількість новоутвореної 

кісткової тканини, що була оточена залишками сполучної тканини і містила 
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достатню кількість фібробластів та колагенових волокон. Виявлено багато 

новоутворених капілярів, більшість з яких були розширені, переповнені 

еритроцитами. У периферійних ділянках дефекту з недостатньо 

мінералізованим матриксом формується помірна кількість кісткової тканини. 

На поверхні кісткових балок досить щільно розташовувались активні 

остеобласти. У центральній зоні знаходились тоненькі балки новоутвореної 

кістки з інтенсивно еозинофільним кістковим матриксом, значна кількість 

елементів кісткового диферону, у тому числі активних остеобластів і 

фібробластів, а також розширені, переповнені кров’ю капіляри.  

Біохімічно деструкційний процес супроводжувався надмірною ініціацією 

вільно-радикального окиснення: у тварин із створеним дефектом кісткової 

тканини рівень МДА на 14 добу зріс у 2,3 раза та зменшилася активність 

ферментів АОС у 1,6 раза: експресія СОД знизилася з 7,46±0,27 мккат/л в 

інтактних тварин до 4,68±0,22 мккат/л у групі, де рана була ушита під 

кров’яним згустком (р<0,001), а також активність каталази з 0,263±0,012 

мккат/л до 0,164±0,003 мккат/л. Антиоксидантно-прооксидантний баланс 

знизився на 73 %. Окрім того, у сироватці крові зростав вміст лізосомальних 

ферментів порівняно з показниками тварин інтактної групи як КФ у 2,4 раза, 

так і ЛФ 2,9 раза (р<0,001), що спричинило зростання індексу мінералізації 

(ЛФ/КФ) на 20,5 %. При цьому спостерігали збільшення концентрації білка у 

сироватці крові у 1,4 раза.  

Використання біоінертного препарату МТА практично не впливало на 

перебіг запального процесу в кістковій тканині. У той час, як перебіг 

запального процесу у кістковій рані на 14 добу при застосуванні композицій на 

основі β-ТКФ і ГА та органічних біоревіталізантів був суттєво кращим: 

активність СОД та каталази наближалася до рівня здорових щурів, хоча різниця 

ще була істотною (р<0,001-0,01). При цьому індекс АПІ понизився до 1,34 та 

1,43, що на 59 % та 57 % відповідно нижче порівняно з контролем 3,29, але 

істотно вищий, ніж у групі порівняння 0,89 (р<0,001). Індекс мінералізації (ІМ), 
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який розраховували за співвідношенням ферментів (ЛФ/КФ) у дослідних 

групах, де використовували досліджувані композиції зріс лише на 7 %, а рівень 

білка в сироватці крові знизився у 1,2 раза (р<0,001), що вказує на меншу 

активність запального процесу, а отже і деструкцію кісткової тканини. 

Збалансованість процесів деструкції та регенерації характеризує індекс 

співвідношення кальцію та фосфору. Незначне його зростання (на 25 %) 

свідчить про активне використання кістковою тканиною іонів кальцію, що 

вказує на позитивний вплив остеотропних препаратів на процеси регенерації. 

Аналогічна позитивна динаміка змін спостерігалася на 30-90 добу 

дослідження з суттєво кращими результатами застосування остеотропних 

композицій, особливо при заповненні дефекту кісткової тканини композицією 

на основі ГА. Усі показники системи ПОЛ-АОС, вміст тканиноспецифічних 

ферментів, рівня розчинного білка, кальцій-фосфорний баланс наблизились до 

показників інтактної групи тварин, що вказує на зменшення інтенсивності 

остеолізису та переважання остеогенезу, високу активність процесів 

кальцифікації, істотне зменшення запального процесу. Вплив біопрепаратів на 

процес формування кісткової тканини у тварин за біохімічними показниками її 

гомогенату також засвідчили, що поєднання біоактивних речовин на основі ГА 

при остеопластиці мало вираженіший протизапальний, остеокондуктивний та 

остеоіндуктивний характер порівняно з препаратом МТА.  

Ефективність лікування хворих на хронічний фіброзний періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня відразу ж після його проведення 

засвідчила, що після застосування обґрунтованої експериментально-

лабораторними дослідженнями композиції, відсутнє загострення запального 

процесу в навколозубних тканинах, збережена структура та об’ємність 

обтурації кореневих каналів. У хворих на хронічний гранулюючий періодонтит 

скарги на незначний біль при накушуванні були лише у 6,5 % осіб при 

формуванні апікальної обтурації та у 3,3 % осіб, де лікування проводили 

додатковим виведенням композиції у періапікальну зону деструкції. Натомість 
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при використанні препарату МТА у 21 % хворих виникли скарги на болючість 

при накушуванні на причинний зуб та спостерігали позитивну перкусію, а у 

10,7 % з них виявили набряк та болючість слизової оболонки в проекції 

верхівки кореня. Рентгенологічні зміни у кістковій тканині біляверхівкової 

ділянки в обох групах були практично однакові. За ознаками ефективності 

терапії хворих на хронічний гранулематозний періодонтит основної групи 

скарги на біль при накушуванні виникли лише у 3,9 % хворих – по одній особі в 

кожній із підгруп. При використанні препарату МТА скарги на болючість та 

позитивну перкусію причинного зуба спостерігали у 21 % хворих, окрім того, у 

10,7 % з них виявили набряк по перехідній згортці слизової оболонки. Низький 

відсоток загострень у хворих, де лікування проводили з використанням 

запропонованого засобу та методу, зумовлено ефективним впливом 

компонентів композиції на періапікальні тканини зуба.  

Результати дослідження через 6 місяців після лікування хворих на 

хронічний фіброзний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба 

свідчать про відсутність скарг та позитивну динаміку перебігу хронічного 

фіброзного періодонтиту в усіх хворих. У хворих на хронічний гранулюючий 

періодонтит функціональна активність зуба була збережена у 97 % пацієнтів 

основної групи з 9 % кращою тенденцією при виведенні композиції в 

періапікальну зону (р<0,05). Натомість у групі порівняння функціональну 

активність зубів спостерігали у 78,6 % хворих, що спричинено в анамнезі 

скаргами на біль під час накушування на причинний зуб, дискомфортом, 

відчуттям оніміння у 21,4 % осіб. Рентгенологічно у хворих основної групи 

спостерігали зменшення площі розрідження кісткової тканини, а по периферії 

заміщення зони деструкції новоутвореною кісткою, а при виведенні композиції 

за межі зуба − зменшення її об’єму. Під час огляду хворих на хронічний 

гранулематозний періодонтит після лікування в основній групі функція зуба 

збереглася у 98 % осіб, а у групі порівняння − у 79 % осіб. Після створення 

апікальної обтурації чи виведення композиції у періапікальну зону на 



7 
  

рентгенограмах спостерігали зменшення площі деструкції кісткової тканини та 

заміщення її по краях ураження здоровою тканиною, а у групі порівняння у 

10,5 % хворих спостерігали збільшення площі позаапікального ураження і у 

26 % осіб вогнище деструкції залишалось без змін.  

Через 12 місяців після лікування хворих на хронічний фіброзний 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба відсутні скарги та 

клінічні ознаки запалення, діагностовано цілісність та неушкодженість 

кісткової тканини. У хворих на хронічний гранулюючий періодонтит 

математична оцінка деструкційних рентгенологічних змін (індекс СДВП) у 

першій підгрупі становила 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 у 1,4 раза та 

1,9 раза відповідно порівняно з групою контролю. При хронічному 

гранулематозному періодонтиті спостерігали подальше зменшення площі 

розрідження кісткової тканини та заміщення її новоутвореною кісткою, а 

хворих другої підгрупи основної групи − подальшу інтеграцію компонентів 

композиції у процеси регенерації.  

Аналогічну позитивну динаміку у хворих основної групи спостерігали і 

на 18 місяць спостереження. 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).  

Узагальнюючи результати лікування, можна стверджувати, що 

композиція на основі гідроксіапатиту кальцію сприяє пришвидшенню 

регенераційних процесів у періапікальній зоні та скороченню термінів 

одужання хворих на фіброзний, гранулюючий та гранулематозний періодонтит. 

При цьому у хворих на гранулюючий та гранулематозний періодонтит перебіг 

процесу регенерації найінтенсивніше відбувався впродовж перших 6 місяць 

після лікування, що зумовлено впливом органічних компонентів композиції, які 

впродовж цього періоду швидше вивільнюються з лікарської форми і 
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виявляють протизапальні властивості та стимулюють біорегенераційні процеси. 

У подальшому остеокондуктивні властивості виявляє гідроксіапатит.  

Отже, композиція на основі ГА, володіючи остеокондуктивними, 

антиоксидантними та протизапальними властивостями, активує синтез 

органічних та мінеральних компонентів, що сприяє процесам біорепарації та 

регенерації періапікальних тканин. Одночасно з цим, при додатковому 

трансканальному виведенні пломбувальної композиції у періапікальний простір 

зумовлює пришвидшення термінів ревіталізації, біорепарації та регенерації 

тканин періодонту порівняно зі створенням апікальної обтурації в межах 

фізіологічної верхівки кореня зуба, що забезпечує високий терапевтичний 

ефект. 

Ключові слова: хронічний верхівковий періодонтит, лікування, 

експеримент, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантна система, запалення, 

мінеральний обмін, остеотропні препарати, регенерація.  
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Han I.V. Clinical-experimental reasoning of the choice of method and means 

for treatment of patients with chronic periodontitis with acquired wide apex of the 

tooth root. - Manuscript. 

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

14.01.22 "Dentistry" (222. Medicine). - Danylo Halytskyi Lviv National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is dedicated to the research of clinical-experimental reasoning of the 

choice of method and means for treatment of patients with chronic periodontitis with 

acquired wide apex of the tooth root on the basis of the experimental reasoning of the 

selection of preparations with plastic-stimulating, biorevitalizing and osteotropic 

properties for the correction of inflammatory-destructive process in periapical tissues 
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with the help of the developed composition and the proposed method of filling of the 

apical area of the teeth to the anatomic tooth root apex and transcanal withdrawal of 

the composition beyond its limits. The results of the conducted research allowed to 

follow the dynamics of regeneration of destructively modified periapical tissues 

depending on the means and method of filling of the tooth canal root. 214 patients 

with chronic fibrous (20%), granulating (43%) and granulomatous (37%) 

periodontitis aged from 20 to 59 were examined, treated and kept under observation. 

Patients with chronic granulating and granulomatous periodontitis were treated by the 

method of creating apical obturation in 22% and 21% of patients, respectively, and by 

the method of additional transcanal withdrawal of the composition in the periapical 

zone of destruction in 20% and 17% of patients respectively. 

On the basis of complaints, results of anamnesis, objective data and, also, 

rentgenographic examination of the condition in periapical tissues, it was established 

that the course of chronic forms of periodontitis was mainly asymptomatic or with a 

negligible clinical semiotics. The size of the apical opening of the tooth root apex 

directly depended on the duration and activity of the inflammatory process. 

In order to prove the choice of the means and method for treatment of patients 

with chronic periodontitis with acquired wide apex of the tooth root, experimental 

study of the influence of drugs and their compositions on the organism of animals 

was conducted. The results of the histological research of the mucous membrane of 

the rat’s cheek showed that the most visible wound healing effect was obtained by 

combining the preparations of different content and mechanism of action, in 

particular, when applying the composition on the basis of compounds of natural 

origin hyalerypeare-02 (bioreparant) and structukol, and also based on synthetic 

polymers of silicone and DMAE (a means for revitalization and bioreparation). The 

inclusions in the intercellular matrix of composition components for biorevitalization 

and bioreparation was observed, which caused an increase of the number and activity 

of fibroblasts, promoted the formation of collagen fibers and other components of the 

connective tissue as well as improved angiogenesis and trophism of soft tissues. 
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The dynamics of osteogenesis was investigated on the model of experimental 

destruction of bone tissue of rats under the influence of the generally accepted 

preparation of MTA and proposed compositions of osteotropic action. The first 

composition was consisted of hydroxyapatite calcium (HA), means for revitalization 

and bioreparation as well as secondary agents polyvinylpyrrolidone 40% and barium 

sulfate, whose priority was confirmed by patent of Ukraine for invention (patent of 

Ukraine № 95974). Another composition contained beta-tricalcium phosphate (β-

TCP). When applying HA and β-TCP compositions, compared to the groups of 

animals, the created defect of bone tissue of which the composition MTA was 

injected, it was histologically observed more visible anti-inflammatory effect and 

more intensive course of regenerative processes in the bone tissue. Thus, in the 

peripheral areas of the defect it was observed a significant amount of new-formed 

bone tissue that was surrounded by residue of the connective tissue and contained a 

sufficient number of fibroblasts and collagen fibers. It was observed many new-

formed capillaries, most of which were enlarged, overflowing with red blood cells. A 

moderate amount of bone tissue is formed in peripheral areas of the defect with an 

insufficiently mineralized matrix. Active osteoblasts were densely located on the 

surface of the new-formed bone. In the central zone there were thin spicules of new-

formed bone with intensely eosinophilic bone matrix, a large number of bone diferon 

elements, including active osteoblasts, fibroblasts as well as expanded, filled with 

blood capillaries. 

The destructive process was accompanied biochemically by excessive initiation 

of free radical oxidation: the level of MDA in animals with a defect of the bone tissue 

increased in 2,3 times on 14 day and their activity of the AOS enzymes decreased in 

1,6 time: the expression of SOD decreased from 7,46±0,27 mccat/l in intact animals 

to 5,08±0,16 mccat/l in the group where the wound was stitched under the blood clot 

(p<0,001) as well as the activity of catalase from 0,263±0,012 mccat/l to 0,164±0,003 

mccat/l. Antioxidant-prooxidant balance was decreased by 73%. In addition, the 

content of lysosomal enzymes in the blood serum increased in comparison to the 
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indicators of intact group animals the AP in 2,4 times as well as the AlP 2,9 times 

(p<0,001), which led to an increase in the mineralization index (AlP/AP) by 20,5%. 

Simultaneously, an increase in the concentration of protein in blood serum was 

observed in 1,4 time. 

The use of bioinert preparation MTA practically did not affect the course of the 

inflammatory process in the bone tissue. Instead, the dynamics of bone wound 

healing on 14 day with the use of β-TCP, HA and organic biorevitalizants was much 

better: the activity of SOD and catalase approached to the level of healthy rats, 

although the difference was still significant (p <0,001-0,01). At the same time, the 

API index decreased to 1,34 and 1,43, which was 59% and 57% respectively, 

compared to the control group 3,29, but significantly higher than the 0,89 (p <0,001) 

comparison group. The index of mineralization (MI), which was calculated by the 

correlation of enzymes (LF / KF) in experimental groups, where the studied 

compositions were used, increased by only 7%, the level of protein in blood serum 

decreased in 1,2 times (p <0,001), indicating less activity of the inflammatory 

process, and hence the destruction of bone tissue. The balance of destruction and 

regeneration processes characterizes an index of calcium and phosphorus correlation. 

Its insignificant increase (by 25%) indicates the active bone tissue use of calcium 

ions, showing the positive effect of osteotropic preparations on regeneration 

processes. 

A similar positive dynamics of change was observed on 30-90 day of the 

research with significantly better results of the use of osteotropic compositions, 

especially when filling the bone tissue defect with a HA-based composition. All 

indicators of the POL-AOS system, the content of tissue-specific enzymes, the level 

of soluble protein, calcium-phosphorus balance approached to the indicators of the 

intact group of animals, indicating a decrease in the intensity of osteolysis and the 

prevalence of osteogenesis, high activity of calcification processes and a significant 

reduction of the inflammatory process. The influence of biopreparations on the 

process of bone tissue formation in animals according to the biochemical indicators 
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of its homogenate also showed that the combination of bioactive substances based on 

HA in osteoplastics had less visible anti-inflammatory, osteoconductive and 

osteoinductive nature compared to the preparation MTA. 

The efficacy of treatment of patients with chronic fibrous periodontitis with 

acquired wide tooth root immediately after its conduction showed that after the 

application of the proved experimental composition, there is no exacerbation of the 

inflammatory process in the tissues around teeth, the structure and volume of 

obturation of the root canals is preserved. Complaints on minor pain of patients with 

chronic granulating periodontitis were observed only in 6,5 % of persons when 

forming an apical filling and in 3,3 % of patients, whom the treatment was carried out 

by an additional removal of the composition into the periapical area of destruction. 

Instead, with the use of MTA, 21 % of patients had complaints about the pain in case 

of biting on a caustic tooth and positive percussion was observed, and in 10,7 % of 

them it was observed edema and mucosal pain in the projection of the tooth root 

apex. X-ray changes in the bone tissue near the apex area in both groups were 

practically the same. According to the signs of the effectiveness of treatment of 

patients with chronic granulomatous periodontitis, complaints of the main group of 

patients about the pain during biting occurred only in 3,9 % of patients – per one 

person in each of the subgroups. When using the preparation MTA, complaints on a 

pain and positive percussion of the causative tooth were observed in 21% of patients, 

apart from this fact, 10,7 % of them found edema in the transitional mucosal clot. A 

low percentage of exacerbations in patients, while treatment was conducted with the 

use of the proposed means and methodology, is caused by the effective influence of 

the composition components on the periapical tissues of teeth. 

The results of the research 6 months after treatment of patients with chronic 

fibrous periodontitis with acquired wide tooth root apex indicate a lack of complaints 

and positive dynamics of the course of chronic fibrous periodontitis in treatment of 

all patients. The functional activity of the tooth in patients with chronic granulating 

periodontitis was maintained in 97 % of patients of the main group with a 9 % better 
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tendency in the case of withdrawal of the composition in the periapical area (p<0,05). 

Instead, the functional activity of the teeth in the comparison group was observed in 

78,6 % of the patients, which was caused by an anamnesis of complaints of pain 

during biting on a causative tooth, discomfort, numbness in 21,4 % of the persons. 

Radiologically, in patients of the main group, there was a decrease in the area of 

rarefaction of bone tissue, the replacement of the destruction area with the new-

formed bone on periphery and in case of the withdrawal of the composition beyond 

the tooth - reducing its volume. During the examination of patients with chronic 

granulomatous periodontitis after treatment in the main group the tooth function was 

preserved in 98% of persons, and in the comparison group - in 79 % of persons. After 

the creation of an apical obturation or withdrawal of the composition into the 

periapical zone, there was observed a decrease of the destruction area of the bone 

tissue and its replacement at the edges of injury with healthy tissue on radiographs, 

and in the comparison group, in 10,5 % of the patients it was observed an increase in 

the area of non-apical lesions and in 26 % of persons the center of destruction 

remained without changes. 

12 months after treatment of patients with chronic fibrous periodontitis with 

acquired wide tooth root apex there were no complaints and clinical signs of 

inflammation, and the integrity and intactness of the bone tissue was diagnosed. The 

mathematical evaluation of destructive X-ray changes (SDRI index) in the first 

subgroup of patients with chronic granulating periodontitis was 2,2±0,18 point, in the 

second subgroup of the main group – 1,6±0,16 point, and in the comparison group – 

3,0±0,23 point, indicating acceleration of regeneration terms in the first and second 

subgroups in 1,4 and 1,9 time, respectively, in comparison to the control group. There 

was observed a further decrease of the area of bone tissue rarefaction and substitution 

of it by a newly formed bone in chronic granulomatous periodontitis, and in patients 

of the second subgroup of the main group - the further integration of the composition 

components in the regeneration processes. 
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A similar positive dynamics in the treatment of patients of the main group was 

also noticed on the 18 month of observation. An additional transcanal withdrawal of 

the composition in the beyond apex area was in 1,6 time more effective than the 

treatment of patients of the group where the treatment was performed by the method 

of creating an apical filling (p<0,05). 

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 promotes 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 

preparations, regeneration. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ОДИНИЦЬ 

 

АПІ –   антиоксидантний-прооксидантний індекс 

АОС –    антиоксидантна система 

ГА –    гідроксіапатит кальцію 

ДМАЕ –    2-диметиламіноетанол 4-ацетоамінобензоату 

ІМ –    індекс мінералізації 

КУО –    колонійутворюючі одиниці 

КФ –    кисла фосфатаза 

ЛФ –    лужна фосфатаза 

МДА –    малоновий діальдегід 

МТА –    мінерал триоксид агрегат 

О2ˉ –    супероксид аніон-радикал 

О2
• –    синглетний кисень 

ПОЛ –    перекисне окиснення ліпідів 

СОД –    супероксиддисмутаза 

β-ТКФ –    бета-трикальційфосфат 

М. Л. –    мірна ложка 

СДВП індекс  –  індекс стану деструкції верхівкового періодонтиту 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Хвороби тканин періодонта залишаються однією з 

актуальних проблем у сучасній стоматології у зв’язку з їх високою 

розповсюдженістю та кількістю ускладнень після лікування і займають третє 

місце за частотою виникнення після карієсу та пульпіту [19, 74, 104]. У 

працездатного населення молодого віку від 25 до 40 років спостерігається 

помітна тенденція до збільшення захворюваності на періодонтит [19, 72, 104, 

204]. Це зумовлює потребу в ендодонтичному лікуванні в 75-78 % населення 

України [26, 52].  

Довготривалий безсимптомний перебіг хронічних форм періодонтиту 

спричиняє наростання деструкційних процесів не лише в тканинах періодонта 

та альвеолярній кістці, але й сприяє резорбції цементу та дентину кореня, що 

зумовлює утворення набутої широкої верхівки кореня зуба [96, 201, 235, 245]. 

Головними завданнями під час лікування хворих на хронічний 

періодонтит є не лише ліквідація вогнища інфекції періодонта, дія на 

мікрофлору кореневих каналів та їх відгалуження, але і активний вплив на 

періапікальну, деструкційно змінену тканину, з метою активації та 

стимулювання репараційних процесів у вогнищі ушкодження [34, 52]. Однак, 

широка верхівка кореня зуба утруднює етапи лікування хворих як при 

інструментальному та медикаментному опрацюванні кореневого каналу з 

ризиком виведення інфікованих путридних мас за верхівку, так і на етапі 

обтурації та герметизації системи кореневого каналу. Разом з тим. 

непоодинокими є випадки потрапляння пломбувального матеріалу за межі 

верхівки кореня зуба, який не у всіх випадках виявляє толерантність до тканин 

періодонта. Тому й надалі залишається не повністю вирішеною 

стоматологічною проблемою розпрацювання нових засобів для лікування 

хронічних форм періодонтиту, які б містили високоактивні біоречовини 

пролонгованої дії для стимулювання репараційних процесів в тканинах 
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періодонта та вдосконалення методів лікування з можливістю створення 

ефективної апікальної обтурації і трансканального виведення композиції 

препаратів у періапікальну ділянку з безпосереднім впливом на процеси 

репараційного остеогенезу [82, 123, 127]. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення 

ефективності лікування хворих на хронічний періодонтит з набутою широкою 

верхівкою кореня шляхом обтурації апікальної ділянки кореня та 

трансканального виведення розпрацюваної власної лікарської композиції 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 

пластикостимулюючими та біоревіталізуючими властивостями, розпрацювати 

оптимальний склад та 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 

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 обтурації лікувальною композицією апікальної 

ділянки зубів із набутою широкою верхівкою кореня, а також трансканального 

виведення її у періапікальну зону. 
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6. Визначити клінічну ефективність застосування лікувального засобу та 

методу лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит зубів із 

набутою широкою верхівкою коренів у найближчий та віддалені 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. Для досягнення поставленої мети використано такі 

методи: клінічно-рентгенологічні – для визначення стану тканин періодонта 

хворих на хронічний верхівковий періодонтит та оцінки ефективності 

проведеного лікування; експериментальні дослідження включали: гістологічні 

– 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 

– для оцінки в умовах експерименту на моделі деструкції кісткової тканини 

процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи, 

мінерального обміну кісткової тканини, рівня запального процесу; статистичні 

дослідження – для обчислення вірогідності отриманих результатів дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Уперше в експерименті досліджено пластикостимулювальний ефект 

різних біоревіталізантів пролонгованої дії з 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). 
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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.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням автора. Автор особисто провела патентно-

інформаційний пошук та аналіз літератури за темою дисертації, самостійно 

провела клінічні дослідження у хворих. Дисертант приймала участь під час 

проведення забору матеріалу для біохімічних та гістологічних досліджень, а 

також опанувала необхідні методи експериментальних досліджень і разом з 

іншими спеціалістами приймала участь у біохімічних та гістологічних 

дослідженнях, систематизувала та узагальнювала отримані результати. Спільно 

з науковим керівником визначені мета та завдання досліджень, сформульовано 

основні висновки роботи, підготовані до друку наукові статті та тези доповідей, 

оформлено розділи дисертації. 

При розпрацюванні трьох патентів на корисну модель (№ 85259, 

№  95967, № 95974) участь дисертанта полягала у проведенні 

експериментальної частини досліджень та аналізі отриманих результатів. 

Експериментальні та морфологічні дослідження проведено у лабораторії 

клініко-біологічних досліджень Державного науково-дослідного контрольного 

інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (директор − д.вет.н., 

проф., акад. НААН України І.Я. Коцюмбас), біохімічні – у лабораторії 

Інституту біології тварин (директор − д.вет.н., проф., акад. НААН України 
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В.В. Влізло), розпрацювання складу композиції проводили на кафедрі 

технології ліків і біофармації Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (завідувач кафедри – д.фарм.н., проф. 

Т.Г. Калинюк). 

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), 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). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 265 сторінках 

комп’ютерного тексту, з яких 182 сторінки займає основний зміст, що 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

отриманих результатів, висновків, списку використаних джерел із 268 

найменувань, серед яких 104 іноземна література, та додатків. Робота 

ілюстрована 52 рисунками та 24 таблицями. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри терапевтичної стоматології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького: «Розпрацювання і застосування нових 

методів діагностики, профілактики та лікування захворювань ендодонту та 



25 
  

пародонту» (№ державної реєстрації 0115U000036). Здобувач є співвиконавцем 

цієї наукової роботи. 

Практичне значення отриманих результатів. Виявлено клінічно-

рентгенологічні особливості та перебіг різних форм хронічного періодонтиту з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба.  

Експериментально обґрунтовано вибір препаратів з 

пластикостимулюючими та біоревіталізуючими властивостями і на їх основі 

створено та апробовано засіб для ревіталізації та біорепарації, що дозволило 

покращити якість, пришвидшити процеси репарації кісткової тканини та 

скоротити терміни лікування. 

Розпрацьовано новий засіб для лікування хворих на хронічний 

періодонтит із широкою верхівкою кореня зуба із застосуванням 

запропонованої композиції для апікальної обтурації і додаткового 

трансканального виведення її у періапікальну зону, що суттєво знизило 

кількість ускладнень безпосередньо після лікування і зменшило зону запально-

деструкційних змін у навколоверхівкових тканинах.  

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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1  

ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО 

ПЕРІОДОНТИТУ ТА КОНСЕРВАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ЙОГО ЛІКУВАННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 

1.1. Етіологія та патогенез розвитку хронічного періодонтиту 

 

Захворювання тканин періодонта посідають третє місце за частотою 

звернень до лікаря-стоматолога після карієсу та пульпіту і в більш, ніж у 50 % 

хворих віком старших 40 років запальний процес у періодонті стає основною 

причиною видалення зуба [19, 74, 104]. Серед працездатного населення 

молодого віку від 25 до 40 років спостерігається помітна тенденція до 

збільшення захворюваності на періодонтит [72, 104, 204]. Аналіз результатів 

різних досліджень дозволяє стверджувати, що розповсюдженість ускладненого 

карієсу досягла 90%, а якісне пломбування кореневих каналів становить лише 

меншу половину випадків [19]. У більш ніж 50 % хворих простежується 

неякісне пломбування кореневих каналів, а потреба у перелікуванні становить 

близько 40-70 % від всього обсягу ендодонтичного лікування [26, 52, 251, 254].  

Одонтогенні вогнища інфекції нерідко стають причиною гострих 

запальних процесів щелепно-лицьової ділянки та зумовлюють несприятливий 

вплив осередків періодонтальної інфекції на організм у цілому [52, 82, 131, 214, 

216, 243, 247, 256]. Тривале існування локалізованого вогнища інфекції сприяє 

підвищенню сенсибілізації організму до дії різних подразників, знижує його 

імунну реактивність та зумовлює наявні ознаки автоінтоксикації [104, 223]. 

Слід зазначити, що найбільшу потенційну небезпеку для організму людини 

представляють саме хронічні деструкційні вогнища запалення тканин в ділянці 

верхівки кореня зуба [89, 103, 222, 253]. Нерідко маючи безсимптомний 

перебіг, вони здатні знижувати неспецифічну резистентність організму, 
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спричиняти виникнення та ускладнювати перебіг захворювання ЛОР-органів, 

серцево-судинної системи та органів шлунково-кишкового тракту, що свідчить 

про високу загальномедичну та соціальну значимість цієї проблеми [82]. 

Ураження періапікальних тканин зуба спричиняють різні чинники, 

зокрема інфекційний, хіміко-токсичний, травматичний чи алергічний. Однак, 

найчастіше причиною виникнення хронічних запальних процесів в періодонті 

є інфекційні агенти, що зумовлюють запальні та деструкційні зміни в 

тканинах пульпи та у позаапікальній зоні [72, 217, 223]. Тому значну кількість 

наукових досліджень присвячено вивченню мікробного аспекту захворювань 

пульпи та навколоверхівкових тканин [76, 146, 180, 216, 221]. Мікроорганізми 

інфікують не лише пульпу, але й предентин кореневого каналу, проникаючи 

на глибину 1-2 мм [43, 60, 74, 86, 98]. При цьому на початкових стадіях 

інфікування у пульпі переважають факультативні анаероби, зокрема, 

стрептококки та стафілококи. Однак, при сформованому позаапікальному 

хронічному вогнищі деструкції, кореневі канали інфіковані мікрофлорою, яка 

майже завжди складається із облігатних анаеробів і включає бактероїди, 

фузобактерії та деякі грампозитивні палички [55, 72, 225, 254]. Доведено, що 

глибоко у дельтоподібних розгалуженнях кореневого каналу створюються 

анаеробні умови з достатньою кількістю поживних речовин для росту та 

розмноження мікроорганізмів, які потрапляють із некротизованої пульпи та 

сироватки крові [221].  

Сучасний невпинний розвиток медицини сприяє вдосконаленню методів 

виділення та ідентифікації мікроорганізмів, які знаходяться у кореневих 

каналах. Завдяки цьому виявлено більшу кількість бактерійних штамів із 3 до 

12, а величина колонійутворювальних одиниць варіює від 103 до 108 [17, 74]. 

Слід зазначити, що існує кореляційний зв'язок між кількісним та якісним 

складом мікроорганізмів кореневого каналу та величиною деструкційних 

уражень періапікальних ділянок [40, 72, 223, 265]. Вплив мікрофлори 

порожнини зуба на періапікальні тканини пов’язаний також з наростаючим 

запальним процесом, який виник у пульпі зуба та зумовлює її деструкцію. Із 
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некротизованих тканин пульпи зуба висівають такі види мікроорганізмів, як 

стрептококи bovis, faecalis, mitis, salivarius, анаеробні стрептококи, рідше 

білий та золотистий стафілококи, фузобактерії, спірохети, бактероїди, гриби 

та інші мікроорганізми, які сприяють розвитку хронічних форм періодонтиту 

[144, 178, 187, 223, 266]. 

Численні мікробіологічні дослідження засвідчують, що мікрофлора, яку 

висівають з кореневого каналу раніше лікованого зуба, відрізняється від 

мікрофлори первинно лікованих зубів не лише у кількісному, але і в якісному 

відношенні [221, 223, 240]. Серед каскаду патологічних змін, що відбуваються 

в кореневому каналі зуба при хронічних формах періодонтиту, спостерігають 

інфільтрацію дентину стінок кореневого каналу бактеріями, продуктами їх 

життєдіяльності – токсинами та продуктами розпаду пульпи [103, 104, 238, 

240]. При проведенні мікробіологічних досліджень некротизованої пульпи 

інтактних зубів було встановлено, що більше 90 % висіяних видів бактерій 

становили абсолютні анаероби [252]. Дослідження вчених доводять, що при 

хронічних формах періодонтиту у позаапікальному вогнищі деструкції 

переважають облігатні анаероби, разом з альфа-гемолітичними та 

негемолітичними стрептококами [247]. При неефективному ендодонтичному 

лікуванні у періапікальних тканинах виявляють Streptococcus fаecalis та 

Actinomyces israeli. Разом з тим часто виділяють ентерококи, мікрококи, 

стафілококи, лактобацили, кишкові палички, гриби роду Candida, нейсерії і 

бактерії роду Veillonella [26, 238, 244,]. 

Під час досліджень мікрофлори кореневих каналів у хворих на 

хронічний гранулюючий періодонтит було встановлено, що запальні процеси 

у періодонті викликають не монокультури, а декілька різних видів 

мікроорганізмів, в числі яких особливе місце відводиться 

неспороутворюючим анаеробам. Найчастіше вони представлені 

пептострептококами, бактероїдами, фузобактеріями та їх асоціаціями [37, 72, 

144]. Була доведена роль спірохет у запальних захворюваннях пульпи та 
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періапіальних тканин, а також виявлені паразитарні патогени типу Entamoeba 

gingivalis [72].  

Аналіз мікрофлори кореневих каналів при ендодонтичній патології 

виявляє представників переважно факультативних анаеробів, рідше аеробних 

мікроорганізмів. При хронічних формах періодонтиту найчастіше висівають 

представників факультативних анаеробів таких, як Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus epidermalis, Staphylococcus haemoliticus та інші [144, 222, 223]. 

Оскільки, найчастішими збудниками хронічних форм періодонтиту є 

стрептококи, то через імунокомплексний та цитотоксичний механізм 

перехресного реагування можливе ураження тих внутрішніх органів тканини 

яких мають антигенну подібність до тканин стрептокока [70, 103].  

Останнім часом значною кількістю науковців у патогенезі запалення 

періодонту все більшу увагу приділяють не стільки мікрофлорі, як 

ендотоксинам, які виділяються при розмноженні та рості бактерій, а також при 

їх розпаді після загибелі [72, 158]. Ендотоксини – це ліпополісахариди, які 

утворюють складову частину зовнішнього шару стінок клітин грамнегативних 

бактерій та є високопірогенними, термостабільними макромолекулами. 

Оскільки грамнегативні мікроорганізми переважають у мікрофлорі апікальної 

частини кореневих каналів, то розмножуючись вони виділяють ендотоксини, 

які проникають через апікальний отвір у позаапікальну ділянку зуба і 

спричиняють розвиток запалення, підтримуючи і стимулюючи його перебіг. 

Характер та інтенсивність ураження періапікальних тканин залежить від 

кількості проникаючих туди ендотоксинів з одного боку, а з іншого − від 

активності захисної системи організму [38, 73, 91, 104]. Ендотоксини 

спричиняють дегрануляцію опасистих клітин, що в свою чергу призводить до 

різкого підвищення проникності судин, наростання набряку та інфільтрації. 

При цьому нейтрофіли, що мобілізувались із кров’яного русла, володіють 

підвищеною фагоцитарною та метаболічною активністю, зберігають потенціал 

бактерицидних білків. Необхідно зазначити, що ендотоксини стимулюють 
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процес виділення цитокінів, які запускають автоімунний процес, внаслідок чого 

досить часто проходить пошкодження здорових тканин і формування 

хронічного вогнища запалення [166, 244]. Численні наукові дослідження 

підтверджують, що ендотоксини, проникаючи в позаапікальний простір, 

зумовлюють виникнення запального процесу в тканинах періодонту навіть у 

випадках відсутності бактерій у періапікальній зоні [26, 90, 103, 158, 266]. 

Одночасно необхідно відзначити пряму залежність між розмірами деструкційно 

ушкоджених тканин та кількістю і числом видів бактерій [144].  

Продукуючи ферменти та ендотоксини, асоціативна мікрофлора, 

перешкоджає процесам хемотаксису та фагоцитозу в періапікальній зоні та 

інгібуює активність антибактерійних препаратів, які застосовують для 

опрацювання кореневих каналів [146, 238]. Достатньо часто при лікуванні 

хворих на хронічний періодонтит зберігається біль та набряк м’яких тканин 

навіть після проведеного ендодонтичного лікування з використанням 

сильнодіючих засобів для протимікробного опрацювання кореневих каналів. 

Тому, основними умовами припинення прогресування патологічного процесу 

та усунення клінічної симптоматики є якісна інструментальна та 

медикаментна обробка кореневого каналу, а також герметична його обтурація 

та герметизація з метою стимулювання позаапікальної регенерації тканин 

періодонта [3, 70, 110, 133, 159, 174, 187, 195, 220, 226].  

Оскільки мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності є головними 

чинниками розвитку інфекційних апікальних періодонтитів, то у першу чергу 

запальний процес, який уражає тканини пульпи, розповсюджується на 

періодонтальну зв’язку, руйнуючи її. У подальшому відбувається резорбція 

кортикальної пластинки та альвеолярної кістки з одночасною резорбцією 

цементу кореня, що зумовлює утворення широкої верхівки кореня зуба [124, 

164, 199, 201, 206, 221]. Це призводить до появи запального інфільтрату в 

періодонті, в якому переважають такі клітинні елементи, як лімфоцити, 

плазматичні клітини, макрофаги. Відтак, поява інфільтратів у періапікальній 
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зоні супроводжується активацією великої кількості остеокластів, що веде до 

руйнування кістки та формування грануляційної тканини, яка пронизана 

молодими кровоносними судинами. Вогнище деструкції кісткової тканини 

може бути невеликим за площею ураження патологічним процесом, а може 

захоплювати значну частину альвеолярного відростка [122, 146, 174]. Оскільки, 

при наявності запального процесу у пульпарній тканині зуба, в кореневому 

каналі, зазвичай, присутні мікроорганізми, то вихід інструментів через 

апікальний отвір при проведенні механічного опрацювання кореневих каналів, 

сприяє розповсюдженню інфекції у позаапікальний простір. Разом з тим 

інфіковані ендодонтичні інструменти спричиняють утворення колотих ран у 

періапікальних тканинах, що, у свою чергу, створює сприятливі умови та 

слугує поживним середовищем для живлення та розмноження мікроорганізмів. 

Тому, нейтралізація токсинів, шляхом пригнічення патогенної мікрофлори, що 

заселяє кореневі канали зубів і тканини навколоверхівкової ділянки зуба, є 

одним з основних завдань при лікуванні хронічних форм періодонтиту [159, 

161, 176, 209].  

Доведено, що запально-деструкційні зміни тканин періодонту, які 

провокуються мікроорганізмами та продуктами їхньої життєдіяльності, 

порушують метаболізм і у кістковій тканині [46, 230, 232, 233]. Це 

підтверджується експериментальними дослідженнями активності маркерів 

кісткової тканини та вмістом кальцію та фосфору, які свідчать про виражені 

метаболічні зсуви та порушення мінерального обміну в періапікальній тканині 

зуба під час перебігу запального процесу в тканинах періодонту. За таких умов 

виникає локальна активація остеокластів, що підтверджується достовірним 

підвищення активності як лужної, так і кислої фосфатаз. Слід зазначити, що 

такі зміни у позаверхівковій зоні зі сторони лужної фосфатази є 

компенсаторною реакцією кісткової тканини. При цьому спостерігається 

зменшення рівня кальцію та зниження індексу мінералізації, тобто 

співвідношення кальцію до фосфору. Водночас наукові дослідження доводять, 
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що запальний процес у періапікальній ділянці зуба зумовлює порушення в 

системах пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, на що 

вказує зростання активності процесів ліпопероксидації та зниження 

функціональної активності антиоксидантної системи [81, 82, 99, 126, 137, 148, 

156]. 

Гістологічно доведено, що руйнування тканин періодонта та резорбція 

кістки при хронічних формах періодонтиту виникає одночасно з появою 

зовнішньої резорбції цементу, що зумовлює виникнення набутої широкої 

верхівки кореня зуба [69, 95, 96, 201, 235, 245, 248]. 

Хронічні форми періодонтиту можуть виникати як первинно самостійне 

захворювання, оминаючи гостру фазу захворювання, або внаслідок переходу 

гострого запального процесу у хронічний при нелікованому чи неякісно 

лікованому верхівковому періодонтиті. Хронічні вогнища запалення 

зустрічаються значно частіше порівняно з гострим перебігом періодонтиту, що 

пов’язано з особливостями будови тканин періодонта. Наявність великої 

кількості кровоносних судин та добре розвинена іннервація періапікальної 

ділянки зуба створюють відносно сприятливі умови для відтоку ексудату, а 

процес запалення набуває хронічного перебігу. Гістологічні дослідження 

періапікальних тканин при хронічних формах періодонтиту засвідчують, що у 

зоні деструкції виявляють ознаки фокальної запальної інфільтрації переважно 

плазматичними клітинами та лімфоцитами, наявність грануляційної тканини зі 

значною кількістю фібробластів і капілярів, які розгалужуються, тяжами 

проліферуючого багатошарового епітелію і сполучнотканинною капсулою. Як 

доведено численними дослідженнями, більше половини клітин у періапікальній 

ділянці ураження становлять клітини захисту, серед яких переважають 

макрофаги різного ступеня зрілості, епітеліоїдні клітини, лімфоцити та їх 

похідні. Бактерії, що проникають у позаапікальний простір та токсини, які ними 

продукуються, стимулюють формування грануляційної тканини та зростання 

зони позаапікальної деструкції [44, 75, 84, 121, 130, 181, 187].  
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Серед усіх клінічних форм хронічного періодонтиту гранулюючу форму 

вважають найбільш активною, що супроводжується вираженим агресивним 

перебігом, оскільки в патологічний процес залучений весь організм. При цьому, 

під час процесів резорбції продукти життєдіяльності мікроорганізмів 

всмоктуються в кров швидше і більшою мірою, ніж при інших формах 

хронічного періодонтиту. Це явище зумовлене відсутністю чіткого 

відмежування ділянки деструкції від здорових періапікальних тканин. Відтак, 

може спричинити виникнення загальної інтоксикації організму. Разом з тим, 

становлячи найбільш активну форму хронічного запалення, гранулюючий 

періодонтит вважається і найбільш зворотнім, а тому при якісно проведеному 

лікуванні дає високий відсоток позитивних результатів, так і доволі часто 

переходить у хронічний фіброзний періодонтит [26, 45, 82, 102, 134, 139].  

Діагноз хронічний гранулематозний періодонтит ставлять за 

результатами рентгенологічних досліджень, які свідчать про незначне вогнище 

розрідження з чіткими краями округлої або овальної форми, відмежоване від 

здорових тканин сполучнотканинною капсулою розміром до 0,5 см. Зазвичай, 

перебіг захворювання проходить без вираженої симптоматики і часто 

діагностується випадково при рентгенологічному обстеженні сусідніх зубів. 

При відсутності лікування або неякісному пломбуванні кореневих каналів 

гранульома може формуватися у кистогранульому, величина якої сягає 0,5-

0,8 см чи − у навколокореневу радикулярну кисту (діаметр ураження більше 

0,8 см). Гістологічне дослідження ділянки деструкції кісткової тканини при 

хронічному гранулематозному періодонтиті засвідчує, що ураження кісткової 

тканини містить вогнище інфільтрації з лімфоцитів та плазматичних клітин, 

грануляційну тканину, проліферацію залишкового епітелію острівців Малассе, 

сполучнотканинну капсулу з фібробластами та пучками колагенових волокон 

[8, 22, 38, 82, 125, 134]. 

Відтак, враховуючи особливості етіології та патогенезу хронічних форм 

періодонтиту можна стверджувати, що клінічно перебіг цієї патології є 
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практично безсимптомним запально-деструкційним процесом, при якому 

спостерігається рівновага між бактерійною інфекцією, продуктами 

життєдіяльності мікроорганізмів – токсинами та захисними силами 

макроорганізму. 

 

1.2. Загальні принципи та методи лікування хворих на хронічні форми 

періодонтиту 

 

Незважаючи на значні досягнення у всіх сферах медицини, зокрема 

стоматології, постійне впровадження в практику новітніх методик та 

вдосконалення вже відомих, лікування хворих на періодонтит хронічного 

перебігу залишається актуальною проблемою як для лікарів-стоматологів, так і 

для науковців [34, 52, 196, 259, 261]. 

У лікуванні хворих на хронічний періодонтит з різним ступенем резорбції 

кісткової тканини у періапікальній ділянці виділяють кілька підходів до 

лікування – консервативний, консервативно-хірургічний та хірургічний, які 

поєднують у собі застосування найсучасніших фармацевтичних препаратів, що 

в подальшому дозволяє отримати досить добрі та стійкі результати. Однак, 

кожна з методик лікування має як свої переваги, так і недоліки. Труднощі, які 

виникають під час лікування хронічних форм періодонтиту з деструктивними 

позаапікальними змінами, полягають у тому, що регенерація тканин у ділянці 

верхівки кореня відбувається через 6-12-24 місяців після завершення 

ендодонтичного лікування. Тому багато науковців працюють над 

розпрацюванням нових засобів та вдосконаленням вже існуючих методів для 

стимулювання та пришвидшення процесів позаапікальної регенерації [33, 34, 

36, 50, 51, 52, 111, 241, 242, 200, 258, 267]. 

Метою ендодонтичного лікування є усунення патогенних бактерій та 

продуктів їх життєдіяльності, запобігання повторного інфікування, 

гіпосенсибілізація організму та ліквідація патогенного впливу на організм 
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одонтогенного вогнища запалення з подальшою герметичною обтурацією 

кореневих каналів зуба. При цьому вибір методу лікування залежить від 

розміру вогнища деструкційного процесу кісткової тканини, стану тканин 

пародонта, що оточують зуб, величини деструкції апікального отвору, 

загальносоматичного стану хворих та інше [82, 112, 115, 123, 127, 145, 175, 224, 

227, 229, 246]. 

Під час консервативного ендодонтичного лікування хворих на хронічні 

форми періодонтиту після дезінфікування мікрофлори макро- та 

мікроканальців та ліквідації гострого запального процесу у періапікальній 

ділянці зуба, вагоме значення має якісна і герметична обтурація кореневих 

каналів та стимулювання регенерації структури періапікальних тканин 

шляхом впливу ендодонтичного пломбувального матеріалу на пришвидшення 

репараційних процесів у позаапікальній ділянці [7, 12, 13, 15, 27, 35, 43 54, 58, 

67, 77, 173, 180, 202, 218, 225, 228]. Власне тому пломбувальний матеріал 

необхідно розглядати не лише як середник для герметичної обтурації 

кореневих каналів. Адже склад пломбувального матеріалу відіграє важливу 

роль в активації та стимулюванні репараційних процесів у вогнищі 

періапікального запалення при хронічних формах періодонтиту і, зокрема, з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба. Відтак, досить перспективним на 

думку багатьох науковців, є введення до складу пломбувального матеріалу 

середників, які б стимулювали процес репараційного остеогенезу.  

Арсенал медикаментних засобів, які на сьогодні використовують в 

стоматологічній практиці з метою герметичної обтурації кореневих каналів, є 

надзвичайно великим [85, 92, 94, 185, 186, 260]. Проте, вимоги до якісних 

пломбувальних матеріалів також досить високі. Вони повинні не лише 

герметично обтурувати кореневий канал, а й містити у своєму складі 

препарати як протизапальної дії, так і володіти властивістю стимулювати 

регенерацію тканин періодонта. Консервативне лікування деструкційних форм 

хронічного періодонтиту кістковопластичними матеріалами дає можливість 
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пришвидшити процеси регенерації періапікальних деструкційних тканин та 

скоротити терміни одужання. Це створює умови для відновлення повноцінної 

функції зуба без хірургічного втручання з подальшою можливістю до 

протезування. Для багатьох пацієнтів це дуже вагомо [15, 16, 50, 138, 140, 141, 

150, 165, 168]. 

Часто причиною несприятливого результату ендодонтичного лікування 

хворих на хронічні форми періодонтиту та формування хронічних осередків 

запалення у періапікальній зоні є неякісне лікування, що супроводжується 

збереженням патогенної мікрофлори в кореневих каналах та надходження її та 

продуктів життєдіяльності у позаапікальний простір [32, 52, 74, 159,184]. 

Відтак, на сьогоднішній день важливим завданням сучасної стоматології, 

яке пов’язане з проблемою збереження зуба, є розпрацювання нових та 

вдосконалення вже існуючих консервативних методів лікування хворих на 

хронічні форми періодонтиту, що зумовлено наявністю значної кількості 

ускладнень, які виникають при лікуванні цієї патології. 

З метою прискорення репараційного процесу та антибактерійного впливу 

на періапікальні тканини при ускладненому карієсі, як правило, 

використовують препарати на основі гідроксиду кальцію („Calasept”, Швеція), 

що володіють вираженою пролонгованою бактерицидною, протизапальною, 

кровоспинною, остеотропною та пластикостимулювальною дією. Теорія про 

використання гідроксиду кальцію з’явилась внаслідок емпіричного шляху. 

Дослідження довели, що введення гідроксиду кальцію у кореневий канал 

сприяло зменшенню, а часто і припиненню продукування ексудату з 

періапікальної ділянки [12, 36, 68, 97, 218, 236]. У зв’язку з тим, дослідники 

прийшли до висновку, щодо протизапальної дії матеріалу, яка зумовлювала 

перехід запалення в періапікальній ділянці з ексудативної в репараційну фазу. 

Було виявлено, що після заповнення кореневого каналу тимчасовою пастою на 

основі гідроксиду кальцію, у навколоверхівковій ділянці спостерігається 

процес регенерації кісткової тканини. На сьогоднішній день відомо, що 
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пролонгована антибактерійна дія цих препаратів, зумовлена високим лужним 

середовищем (рН=12,5), у той час коли більшість мікроорганізмів гине при 

рН=9-11 [34, 75, 193]. Гідроксид кальцію призупиняє резорбцію кісткової 

тканини шляхом пригнічення активності остеокластів та стимулює 

репараційний остеогенез внаслідок впливу на активність остеобластів, володіє 

лізуючим ефектом по відношенню до некротизованих тканин [65, 152, 169]. 

Іони кальцію сприяють дентино- та цементогенезу, активують білкову 

фосфатазу, що бере участь у синтезі колагену. Гідроксид кальцію, потрапляючи 

у кореневий канал, адсорбує вологу з мікроканальців, збільшується в об’ємі, 

забезпечуючи щільне прилягання пломбувального матеріалу до стінок каналу 

та проникнення у мікроканальці. Проте, дифундуючи глибше в дентин, 

гідроксид кальцію втрачає концентрацію гідроксид іонів, що зумовлює 

зниження значення рН, а тим самим послаблення антибактерійних 

властивостей. 

Загоєння періапікальних тканин у зубах, пролікованих з приводу 

хронічного періодонтиту за допомогою пасти на основі гідроксиду кальцію, 

займає від 6 до 24 місяців від початку лікування та потребує багатоетапного 

втручання. Пролонгований антибактерійний ефект препарату залежить від її 

здатності збереження високолужного середовища. Відтак, з часом кров, 

ексудат, тканинна рідина поступово знижують рН пасти, що призводить до 

зниження антибактерійних її властивостей. Перший раз заміну пасти проводять 

через 10-14 діб, другий – через 3 тижні, а в подальшому через 3 місяці.  

Клінічну та рентгенологічну оцінку результатів ендодонтичного 

лікування зубів з хронічним періодонтитом проводять безпосередньо після 

проведеного лікування, через 3 та 6 місяців, а потім 1 раз в рік до вияву ознак 

повної регенерації кісткової тканини в періапікальній ділянці. Проте, тривале 

перебування гідроксиду кальцію в кореневому каналі зуба, окрім 

антибактерійної дії на мікроорганізми кореневих канальців, зумовлює вплив на 

органічну структуру дентину, денатуруючи білкові структури і зменшуючи 
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відсоткове співвідношення органічних та неорганічних компонентів дентину, 

що в подальшому спричиняє підвищену крихкість тканин зуба [68, 169, 188]. 

Процес регенерації позаапікальних тканин зуба може завершитись 

достатньо швидко, інколи він займає лише 3-6 місяців. Проте, доволі часто для 

повної регенерації навіть незначного вогнища деструкції необхідні роки. У 

випадку, коли після ендодонтичного лікування зубів з якісно запломбованими 

каналами без будь-яких клінічних ознак хвороби, рентгенологічно 

спостерігаються ознаки розрідження кісткової тканини, результат лікування 

розцінюється як негативний і потребує повторного ендодонтичного лікування 

або хірургічної корекції [36, 75, 189, 192, 268]. 

Оскільки утворення твердого тканинного бар’єру займає декілька місяців, 

науковці змушені були шукати нові методи лікування хворих на хронічні 

форми періодонтиту, особливо з набутою широкою верхівкою кореня зуба, які 

дали б змогу досягнути закриття апікального отвору і підготувати канал до 

пломбування відразу після дезінфекції. При цьому у каналах з широкою 

апікальною верхівкою зуба та паралельними стінками проводили створення 

апікальної пробки з дентинної стружки, зібраної при опрацюванні стінок 

каналу, і цей метод лікування мав певні позитивні результати. Оскільки ошурки 

являють собою власний дентин пацієнта, вони сприятливо впливають на 

тканини пародонту. З часом проходить їх цементування під дією тканинної 

рідини, при цьому цемент кореня проникає в корок і покриває її поверхню зі 

сторони періодонтальної зв’язки. 

Подібні результати вдається отримати при одномоментній сегментарній 

обтурації апікальної частини кореневих каналів постійних зубів з широкою 

верхівкою кореня загальноприйнятою методикою пломбування найбільш 

досліджуваним матеріалом в стоматології − мінерал триоксид агрегат (МТА) 

(„Cerсamed”, Польща). Після дезінфекції каналу кореня зуба цей спосіб дає 

можливість формувати апікальний корок, який герметично відмежовує тканини 

періодонта від простору кореневого каналу [49, 93, 171, 177, 188, 194, 215, 234, 
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249, 257, 262]. Пломбувальний матеріал володіє максимальною біосумісністю із 

тканинами зуба, що сприяє відкладенню цементу на поверхні корка. МТА – це 

поєднання трикальцій оксиду, трикальцій алюмінату, трикальцій кремнію та 

кремнієвої кислоти. Порошок містить гідрофільні частини, які при наявності 

вологи чи крові полімеризуються у колоїдний гель, створюючи непрохідний 

бар’єр і забезпечуючи якісну обтурацію з плином часу. МТА має високе 

значення рН, внаслідок чого володіє добрим бактерицидним потенціалом. 

Іншою, відносно новою, методикою лікування хронічного періодонтиту з 

широким апікальним отвором є використання біокерамічних матеріалів другої 

генерації, до яких відноситься препарат Biodentine („Septodont”, Франція). Цей 

цемент на основі силікату кальцію, з властивостями подібними до МТА, 

забезпечує формування взаємозв’язку між системою кореневого каналу та 

тканинами періодонта. Покращена біосумісність цього матеріалу, а також його 

здатність стимулювати осаджування фосфату кальцію на поверхні 

пародонтальних тканин відіграє важливу роль у відновленні кісткової тканини 

при періапікальній деструкції. Взаємодія матеріалу та дентину забезпечує 

мінімалізацію ризику крайового мікропідтікання та забезпечує тривалий 

клінічний успіх. У якості недоліків матеріалів цього класу розглядають їх 

повільне твердіння та модифікований склад порошку Biodentine. Однак, 

науковці продовжують працювати над покращенням фізичних властивостей 

цього матеріалу [20, 25, 73, 170, 190, 183].  

Лікування хронічних форм періодонтитів на етапі пломбування 

кореневих каналів з метою стимулювання регенерації позаапікальних тканин 

проводять біокерамікою („Busa”, Швейцарія). Це гідрофільний, нерозчинний, 

рентгенконтрастний матеріал з високим рН. Особливий хімічний склад 

біокераміки (силікат кальцію, оксид цирконію, тантал оксид, фосфат кальцію) 

зумовлює відмінні механічні та біологічні властивості, а також стимулює 

регенерацію позаапікальних тканин зуба [87, 107, 207, 191]. 
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Н.О. Ждановою запропоновано новий спосіб лікування хронічного 

апікального періодонтиту, за яким, на етапі тимчасової обтурації кореневих 

каналів, проводиться фотоактивна дезінфекція лазерним терапевтичним 

апаратом „Лика-Терапевт М” з використанням 10 % розчину повідон-йоду в 

якості фотосенсибілізатора з наступним пломбуванням кореневих каналів 

пастою на основі гідроксиду кальцію, що сприяє регенерації позаапікальної 

кісткової тканини [53, 54, 55]. Проте, цей метод лікування хронічних 

періодонтитів потребує багатократного перепломбомвування кореневого 

каналу і вимагає довготривалого лікування. 

Інша модифікована технологія ендодонтичних втручань передбачає 

первинну іригацію кореневого каналу антисептичним препаратом 

хіноксидином, з подальшим впливом на періапікальне вогнище деструкції 

циклофосфаном та гідроксіапатитовим силером „Остім-100”. Цей метод 

комплексного ендодонтичного лікування деструкційних форм хронічного 

верхівкового періодонтиту дозволяє одночасно здійснювати антибактерійний, 

протизапальний, цитостатичний та остеотропний вплив на тканини періодонта 

[140].  

Проведені іншими науковцями дослідження лікування ускладненого 

карієсу дозволили розробити диференційований підхід до вибору одноетапного 

або двоетапного методів лікування хронічного періодонтиту залежно від стану 

апікальної констрикції та апікального рівня препарування і пломбування 

кореневого каналу. Наприклад, у зубах зі збереженою апікальною 

констрикцією рекомендоване лікування хронічного періодонтиту в одне 

відвідування у той час, коли при частково збереженій – рекомендують лікувати 

у два відвідування з проведенням препарування кореневого каналу на 

рентгенологічну робочу довжину зуба і з використанням медикаментної 

пов’язки на основі гідроксиду кальцію [123, 124, 164]. 

Деякими науковцями запропоновано лікарську композицію для 

тимчасового заповнення кореневого каналу при лікуванні періодонтиту 
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хронічного перебігу. Вона містить антибактерійний препарат метронідазол, 

який надійно пригнічує анаеробну мікрофлору, ентеросгель − для видалення 

ексудату з кореневого каналу та тканин періодонта та алфлутоп − препарат, 

який стимулює регенерацію кісткової тканини [113, 114].  

Враховуючи етіологію хронічних форм періодонтиту, вченими 

запропоновано лікувальний комплекс, який містить „Фосфадент-біо”, 

офлоксацин та ністатин. Він володіє ефективною пролонгованою 

антимікробною дією при повторному лікуванні. Пасту рекомендують вводити у 

канал на 5 діб під герметичну тимчасову пломбу. При хронічній гранулюючій 

формі періодонтиту автори рекомендують додатково використовувати дію 

високоінтенсивного лазерного випромінювання [161].  

Група дослідників вивчали можливість та розглядали доцільність 

ендодонтичного лікування хворих на хронічні форми періодонтиту з 

використанням матеріалів та методів заапікального впливу. При цьому 

обґрунтовувалась клінічна ефективність трансканального оптимізуючого 

впливу на процеси репаративної регенерації періапікальної кісткової тканини. 

Тому для більш повного впливу на навколоверхівкове вогнище запалення та 

стимулювання регенерації тканин, які оточують верхівку кореня зуба 

запропонована заапікальна терапія [33, 34, 81, 82]. 

Ще одним методом лікування хворих на хронічні форми періодонтиту з 

метою впливу на позаапікальні тканини зуба періодонтита запропоновано 

застосування гелевих препаратів хітозану, які володіють антибактерійним 

впливом на мікрофлору кореневих каналів, а при виведенні запропонованих 

препаратів трансканально у позаапікальний простір, спостерігали оптимізацію 

регенерації тканин періодонта [51, 122]. 

Запропонований метод лікування з використанням нанострукторованого 

гелю гідроксіапатиту та пористого нікеліду титану, сприяє відновленню 

структурних змін періодонта та регенерації кісткової тканини позаапікальної 

зони. Розсмоктування матеріалу у вогнищі деструкції проходить одночасно з 
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процесом ремоделювання кісткової тканини, тобто аналогічний до періоду 

ремоделювання здорової тканини [53, 54, 55]. 

Іншим методом лікування хворих на хронічний періодонтит є 

використання нової композиції препарату „Колапан-гель” з ферментом 

імозімаза, який активує репараційні процеси у періодонті, а при кисто-

гранульомі та кореневій кисті спостерігається ефективніший результат 

лікування при виведенні композиції за верхівку зуба [150]. 

Науковцями було також запропоновано диференційований підхід до 

лікування хворих на хронічні форми періодонтиту, який полягав у 

вдосконаленні методики інструментального опрацювання цементу каналу в 

зубах із зруйнованим апікальним отвором. У практику впроваджено засіб, який 

передбачав виведення в періапікальні тканини лікувальних препаратів після 

препарування каналу при апікальному періодонтиті у зубах із зруйнованим 

апікальним отвором. Запропоновано також та впроваджено у практику 

композицію, яка чинила протимікробну дію на анаеробну флору і стимулювала 

репараційні процеси в періодонті [7, 8, 59].  

Отже, для підвищення ефективності лікування запально-деструкційного 

хронічного періодонтиту, сучасна стоматологія напрацювала певні стандарти 

ендодонтичного лікування, які включають ефективне пригнічення умовно-

патогенної мікрофлори системи кореневого каналу, припинення проникнення 

мікроорганізмів та їх ендотоксинів у тканини періодонта, ліквідацію запалення 

в періапікальних тканинах; створення умов для відновлення структури та 

функції, стимулювання процесів регенерації кісткової тканини в періапікальній 

ділянці, забезпечення повноцінного функціонування зуба. 

Однак, проаналізувавши велику кількість вітчизняної та іноземної 

літератури, можна стверджувати, що всі запропоновані методи та способи 

лікування не забезпечують повноцінного якісного лікування хворих на хронічні 

форми періодонтиту, особливо з набутою широкою верхівкою кореня зуба. Це 

дає можливість стверджувати, що цікавим напрямком розпрацювання нових 
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способів лікування періапікальних уражень стає необхідність вдосконалення 

заапікальної терапії у лікуванні вогнищ деструкції кісткової тканини зуба. 

 

1.3. Характеристика остеотропних препаратів та біоревіталізантів, які 

застосовують в медицині 

 

Незважаючи на значні досягнення в терапевтичній стоматології, надання 

якісного ендодонтичного лікування у хворих на хронічний періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба і надалі залишається важливою 

проблемою для лікарів-стоматологів та науковців [19, 52, 62, 104]. Одночасно з 

удосконаленням вже існуючих методик медикаментно-інструментального 

опрацювання та обтурації кореневих каналів, велике зацікавлення викликають 

дослідження клінічної ефективності препаратів для якісного пломбування 

кореневих каналів, які б ефективно стимулювали тканинну регенерацію 

деструкційно змінених тканин позаапікальної ділянки [2, 5, 9, 14, 23, 31].  

У сучасній стоматологічній практиці використовують декілька груп 

остеопластичних матеріалів, які залежно від походження поділяють на: 

 аутогенні – містять власні живі клітини, які здатні 

диференціюватися для участі в регенерації нової кісткової тканини; 

 аллогенні – донором матеріалу є інша людина; 

 ксеногенні – матеріал отримують від тварин; 

 алопластичні – синтетичні біоматеріали, отримані з природних 

джерел. 

Для успішного лікування ендодонтичної патології пломбувальний 

матеріал, окрім біологічної індиферентності, здатності забезпечувати 

герметичність обтурації кореневих каналів та рентгеноконтрастності має 

володіти протизапальною та остеотропною дією, а також при контакті з 

тканинами періодонту виявляти остеокондуктивні та остеоіндуктивні 

властивості. Остеокондуктивність – це здатність біоматеріалу до адгезії та 
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зв’язування остеогенних клітин, стимулювання ангіогенезу, підтримання 

процесів проліферації та диференціювання клітин з подальшою резорбцією та 

повним заміщенням на власну кісткову тканину. Остеоіндуктивність 

виявляється здатністю матеріалу індукувати на своїй поверхні 

диференціювання клітин з оточуючих не кісткових тканин в остеобласти, що 

забезпечить формування нової кісткової тканини [5, 21]. 

Найпопулярнішими на сьогодні остеотропними матеріалами, які 

використовують в стоматологічній практиці є препарати, що містять 

гідроксіапатит кальцію або синтетичний остеокондуктивний β-трикальцій 

фосфат, що володіють властивістю активізувати репаративний остеогенезу. 

Гідроксіапатит кальцію утворює достатньо міцний зв’язок з кістковою 

тканиною, зумовлюючи цим активацію остеогенних клітин, зокрема 

остеобластів. Матеріали на основі гідроксіапатиту поділяють на: 

1. Натуральні (біогенні) – в якості джерела отримання матеріалу 

використовують кістку людини та великої рогатої худоби, які при внесенні у 

дефект мають здатність резорбуватись та заміщуватись власною кісткою 

пацієнта. 

2. Синтетичні матеріали, що піддаються резорбції у тканинному 

середовищі як при утворенні кісткового репаранта, так і без нього. Ці 

препарати знайшли широке використання у хірургічній практиці в якості заміни 

біогенному гідроксіапатиту кальцію, однак зважаючи на дисоціації процесу 

резорбції з темпами репаративного остеогенезу показання до використання цих 

препаратів обмежені. 

3. Синтетичні матеріали, що не піддаються резорбції. Їх використовують 

при значній атрофії альвеолярного кісткової тканини в хірургічній стоматології 

з метою створення основи під ортопедичні конструкції. 

У стоматологічній практиці широко використовують препарат на основі 

гідроксіапатиту кальцію „Bio-oss” („Geistlich Pharma A.G.”, Швейцария) – 

біогенний депротеїнізований бичачий мінерал кісткової тканини. Цей матеріал 
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пройшов успішне тестування на тваринах. При отриманні Bio-oss опрацьовують 

таким чином, щоб зберегти оригінальні характеристики природної кістки, тому 

архітектура матеріалу, мікропористість та структура поверхні дуже подібні до 

кісткової тканини людини. Основні властивості матеріалів на основі 

гідроксіапатиту кальцію, зокрема Bio-oss полягають у високій біосумісності, 

відсутності імунної та алергічної активності, реакції стороннього тіла, 

поступовому розчиненні та заміщенні кістковою тканиною, активуванні 

остеобластів, стимуляції диференціювання тканин, що беруть участь в 

остеогенезі. Мінеральні компоненти препарату безпосередньо приймають 

участь у формуванні кістки. Зазначені властивості Bio-oss підтверджують 

дієвість використання матеріалу при лікуванні періапікальних вогнищ 

деструкції кісткової тканини [98, 108, 116, 231]. 

Біоревіталізанти – це препарати, що стимулюють процеси спрямовані на 

відновлення клітинних структур, ушкоджених внаслідок впливу різних 

негативних факторів, зокрема патогенної мікрофлори у періапікальній ділянці 

верхівки кореня зуба [57, 61, 63, 105, 131]. Максимально ефективно процес 

біоревіталізації відбувається за участі різних активних речовин – вітамінів, 

амінокислот, мікроелементів, які потрапляють у місце ушкодження та тривалий 

час там зберігаються. Власне таку можливість представляє біорепарант нового 

покоління – „Гіалріпайєр-02” (ООО „Лаборатория Тоскани”, Росія), до складу 

якого входить гіалуронова кислота модифікована вітаміном С, що формує міцні 

зв’язки з вітаміном і амінокислотами – проліном, лізином та гліцином. 

Особливість цього препарату полягає в інноваційному способі опрацювання 

гіалуронової кислоти. Це метод твердофазної модифікації, унікальність якого 

полягає у тому, що він дозволяє змінити просторову конфігурацію гіалуронової 

кислоти і „пришити” до неї біологічно активні речовини без додаткової 

хімічної обробки. Завдяки „приєднаних” біоактивних речовин відбувається 

зміна її просторової структури, проте, модифікована таким чином гіалуронова 

кислота не втрачає своїх властивостей та стає непомітною для гіалуронідази, 
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яка її розщеплює, що дозволяє їй бути стабільнішою. Прикріплені до 

гіалуронової кислоти активні речовини також захищені від швидкого 

руйнування та виведення. Період перебування компонентів біорепаранту у 

місці введення препарату триває більше трьох тижнів. У продовж цього часу 

препарат, поступово зазнає розщеплення, що сприяє кращому засвоєнню 

Гіалріпайєр-02 тканинами організму та спричиняє процес біорепарації – 

створює оптимальне середовище для функціонування клітин, стимулює синтез 

нового проколагену та колагену, а також забезпечує адресну доставку 

необхідних активних речовин, що використовуються у якості будівельного 

матеріалу [29, 39, 42, 56, 151, 210, 112]. 

З літературних джерел відомо, що препарат „Гіалріпайєр-02” 

(біорепарант) володіє антиоксидантною дією, захоплюючи та інактивуючи 

вільні радикали, блокуючи ланцюгову реакцію. У складі препарату є 

гіалуронова кислота, яка приймає активну участь у запальному процесі, 

виявляючи ранозагоювальну, бактерицидну та імуностимулювальну дії [4, 24, 

28, 57, 213]. Разом з тим встановлено, що вона сприяє значному росту клітин, 

синтезу колагену та амінокислот, що стимулює регенерацію тканин, а також 

зменшує проникність бар’єрних тканин. За її участю покращується 

мікроциркуляція, інгібується синтез матриксних металопротеїназ, 

пригнічуються процеси патологічної деградації компонентів позаклітинного 

матриксу та зв’язуються токсини [132, 151, 154, 157, 160, 208, 211].  

Окрім того, гіалуронова кислота в складі „Гіалріпайєр-02” (біорепарант) у 

вигляді співполімеру здійснює адресну доставку аскорбінової кислоти, L-

проліну, L-лізину, гліцину до клітин. Аскорбінова кислота має сильно 

виражений антиоксидантний ефект, регулює транспорт іонів водню у багатьох 

біохімічних реакціях, покращує використання глюкози у циклі трикарбонових 

кислот, бере участь в синтезі колагену і про колагену та регенерації тканин. 

Внаслідок пригнічення активності гіалуронідази аскорбінова кислота підтримує 
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колоїдний стан міжклітинної речовини і сприяє нормальній проникності 

капілярів [47, 153, 162,]. 

Амінокислоти пролін, лізин і гліцин входять у склад основних білків 

міжклітинного матриксу слизової оболонки. Гліцин регулює обмін речовин, що 

формують амінокислотний склад колагену. Пролін бере участь у виробництві 

колагену, який необхідний для підтримування в нормальному стані сполучної 

тканини. Лізин в якості незамінної амінокислоти входить у склад практично 

будь-яких білків, бере участь у рості та відновленні тканин [132, 136, 237]. 

Відтак, застосування препарату „Гіалріпайєр-02” (біорепарант) з 

оптимальним складом різних за механізмом дії біологічно активних речовин 

сприятиме репарації та біоревіталізації позаверхівкових тканин зуба  

Препарат „Силікін” („ID-Farma”, Іспанія), як біорепарант, часто входить 

до складу різних біоревіталізантів і внутрішньослизових мікроімплантантів, 

композицій для мезоліфтингу та потенціює дію будь-яких інших введених 

ін’єкційно препаратів. Кремній, як активний мікроелемент, перешкоджає 

утворенню вільних радикалів і надмірному окисленню біосубстратів, що, у 

свою чергу, запобігає руйнуванню волокон та покращує метаболічні процеси. 

Органічний кремній, як кофермент здатний прискорювати обмінні процеси в 

клітинах. Це зумовило використання лікарського засобу – розчину органічного 

кремнію не стільки для монотерапії, як в комбінації з іншими препаратами з 

метою біоревіталізації та біорепарації м’яких тканин. Препарат „Силікін” після 

одноразового введення упродовж тривалого часу не викликає у тварин суттєвих 

змін слизової оболонки порожнини рота. Оскільки, органічний кремній, 

протидіючи неферментативному гліколізуванню, збалансовує взаємодію 

протеїназ і глікозаміногліканів, має виражений дефіброзуючий ефект та сприяє 

міцності колагену та еластину [129, 198].  

Препарат ДМАЕ – диметиламіноетанол (ООО „Лаборатория Тоскани”, 

Росія) володіє яскраво вираженою антиоксидантною дією, впливає на 

міжклітинний матрикс, що зумовлює посилення процесів проліферації, 
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зменшує утворення поперечних зшивок в молекулах колагену, а також як 

паракринний фактор, стимулює рецептори ацетилхоліну клітин росткової зони 

та ендотеліоцитів [41, 142, 143, 198]. Із літературних джерел відомо, що 

препарат ДМАЕ виявляє помірну протизапальну активність: інгібує секрецію 

низки прозапальних інтерлейкінів, зокрема ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-10, які відіграють 

важливу роль в регуляції гуморального імунітету, в розвитку алергічних 

реакцій і утворенні антитіл [255]. Диметиламіноетанол активує ріст та 

диференціацію клітин, регулює такі базові клітинні функції, як поділ та 

диференціація, організація цитоскелету, здійснення міжклітинних взаємодій 

тощо [78, 203, 219]. Це зумовлює зміну структури міжклітинного простору, 

підвищення еластичності м’яких тканин та реалізує пластикостимуляцію і 

репаративний ефект.  

Препарат „Структукол” (ООО „Лаборатория Тоскани”, Росія) – 

біоревіталізант на основі гідролізату колагену 1 %, що містить комплекс 

амінокислот і пептидних залишків. У тканинах під дією ферментів пептидні 

фрагменти розщеплюються на амінокислоти, серед яких переважають 

глютамінова кислота, лейцин, лізин, аспарагін, гліцин, валін. Препарат 

„Структукол” на основі гідролізату колагену використовується організмом для 

побудови власних волокон, зокрема колагену та еластину, сприяє синтезу 

колагену, проліферації колагенових волокон. Ці речовини сприяють регенерації 

і відновленню амінокислот, поліпшують метаболізм та ангіогенез, мають 

ранозагоювальну дію [76, 117]. 

Остеотропні препарати та біоревіталізанти володіють високою 

біосумісністю, активуючи остеобласти, стимулюють диференціювання тканин 

та створюють оптимальне середовище для їх функціонування, стимулюють 

синтез нового проколагену та колагену, а також забезпечують адресну доставку 

необхідних активних речовин, що сприяє репарації зони деструкції. Окрім того, 

вони, захоплюючи та інактивуючи вільні радикали, проявляють 

антиоксидантну дією, інгібуючи синтез матриксних металопротеїназ, 



50 
  

пригнічують процеси патологічної деградації компонентів позаклітинного 

матриксу, а також, покращуючи мікроциркуляцію та зменшуючи проникність 

бар’єрних тканин, виявляють ранозагоювальну дію. Всі позитивні властивості 

препаратів з остеотропною та біоревіталізуючою дією, дають можливість для 

розпрацювання нових композицій з метою стимулювання процесів репарації та 

ревіталізації з подальшим впровадженням їх в стоматологічну практику для 

лікуванні хворих на хронічні форми періодонтиту. 

 

Основні положення розділу висвітлені у наступних публікаціях [33]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Для досягнення поставленої мети та вирішення задач дисертаційної 

роботи проведено клінічні, експериментальні, біохімічні та морфологічні 

дослідження. 

Пацієнти перебували на обстеженні та лікуванні у клініці кафедри 

терапевтичної стоматології (зав. кафедри – д. мед. н., проф. В.М. Зубачик) та 

Стоматологічного медичного центру (директор ‒ доц. В. Я. Шибінський) 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Експериментальні та морфологічні дослідження проводили у лабораторії 

клініко-біологічних досліджень Державного науково-дослідного контрольного 

інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (директор − д.вет.н., 

проф., акад. НААН України І.Я. Коцюмбас), біохімічні – у лабораторії 

Інституту біології тварин (директор − д.вет.н., проф., акад. НААН України 

В.В. Влізло).  

Усі пацієнти давали письмову добровільну згоду на проведення 

клінічного дослідження та використання його результатів у науковій роботі. 

Методи дослідження були затверджені та схвалені етичною комісією 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

(протокол №.8 від 19 жовтня 2015 р.) 

 

2.1. Об’єкти і клінічні методи обстеження хворих на хронічний 

періодонтит  

 

Основою дисертаційної роботи є аналіз власних досліджень, отриманих у 

результаті комплексного обстеження, лікування та спостереження за 214 

хворими на хронічний періодонтит віком від 25 до 44 років.  
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Матеріал дослідження стосувався методів ендодонтичного лікування 

хворих з метою оптимізації репараційного остеогенезу. 

Об’єкт дослідження – хворі на хронічний фіброзний, гранулюючий та 

гранулематозний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба, яку 

діагностували клінічно ендодонтичними інструментами типу Н- та К-файлів 

величиною від 40 до 80 за стандартом ISO з деструкцією періапікальної 

кісткової тканини не більше 5 мм у діаметрі. Предметом нашого дослідження 

була модуляція біоревіталізуючими та остеотропними препаратами запально-

деструкційного процесу в періапікальних тканинах із безсимптомним перебігом 

або незначними ознаками запалення. 

Клінічна частина обстеження проводилась з лютого 2015 до травня 2018 

року. Під нашим спостереженням були хворі молодого віку від 25 до 44 років 

(згідно рекомендацій ВООЗ), які були поділені на дві вікові підгрупи [20]. У 

кожній з підгруп була приблизно однакова кількість осіб (табл. 2.1). Серед усіх 

обстежених переважала клінічна форма гранулюючого періодонтиту 41,6 %, 

гранулематозного – 33,2 % і найменше фіброзного – 25,2 % випадків. 

 

Таблиця 2.1. – Розподіл хворих на хронічний періодонтит у групах 

спостереження за віком 
 

 

Вік 
(роки) 

Всього 
хворих 

Періодонтит  

фіброзний  гранулюючий  гранулематозний 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

25-34 109 51 28 52 47 53 31 44 

35-44 105 49 26 48 42 47 40 56 

Загальна 
кількість 214 100 54 100 89 100 71 100 
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Усі хворі за методом лікування були рандомізовано поділені на основну 

групу та групу порівняння. При проведенні порівняльного аналізу складу 

хворих за віком основної групи та групи порівняння статистичний критерій X2 

засвідчив відсутність значущих різниць у віковому складі всіх груп обстежених 

розподілених за формою перебігу хронічного періодонтиту як у хворих, у яких 

було діагностовано гранулюючий, так і тих, у яких було виявлено 

гранулематозний чи фіброзний періодонтит. 

Усіх хворих розподіляли також по групах залежно від клінічної форми 

перебігу хронічного періодонтиту та способу пломбування кореневого каналу 

(табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 – Розподіл хворих на хронічний періодонтит у групах 

спостереження за кількістю виявлених періапікальних вогнищ ураження 

(кількість зубів) та способу пломбування кореневих каналів 
 

Нозологічна 
форма 

хронічного 
періодонтиту 

Пломбування 
кореневого 

каналу 

Основна група Група порівняння 

кількість 
зубів % кількість 

зубів % 

Фіброзний  апікально 29 20 25 34,7 

Гранулюючий  
апікально 31 22 28 38,9 

трансканально 30 21 - - 

Гранулематозний  
апікально 28 20 19 26,4 

трансканально 24 17 - - 

Всього 142 100 72 100 
 

Встановлено, що основна група із групи спостереження включала 142 
хворих на хронічний періодонтит: 29 осіб − з фіброзним, 61 особа – з 
гранулюючим (з них у 19 хворих виявили норицю), 52 особи – з 
гранулематозним періодонтитом. Групу порівняння склали 72 хворих, з яких 
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25 осіб – з фіброзним, 28 – з гранулюючим (8 осіб з норицею), 19 – з 
хронічним гранулематозним періодонтитом.  

При діагностиці змін та проведенні систематизації періапікальних 

уражень використовували класифікацію хвороб верхівкового періодонтиту 

І.Г. Лукомського. 
Стан біляверхівкових тканин встановлювали на основі скарг, анамнезу, 

об’єктивних даних, а також додаткового методу обстеження – рентгенографії. 
Серед скарг особливу увагу приділяли болю, що виникав при накушуванні на 
зуб та наявності змін слизової оболонки біля нього. В анамнезі діагностували 
тривалість перебігу захворювання, наявність чи відсутність загострень, 
проведення попереднього лікування та його результативність. При 
об’єктивному обстеженні оцінювали колір причинного зуба; наявність 
каріозної порожнини чи пломби; з’ясовували наявність чи відсутність болю 
під час проведення вертикальної та горизонтальної перкусії та пальпації 
альвеолярного відростка в проекції верхівки кореня зуба; виявляли 
присутність та оцінювали ступінь вираженості симптомів вазопарезу, набряку 
та гіперемії слизової оболонки ясен в проекції верхівки кореня ураженого 
зуба; виявляли наявність чи відсутність нориці та оцінювали кількісний та 
якісний склад ексудату. 

З метою визначення стану позаапікальних тканин зуба, контролю якості 

пломбування кореневого каналу та оцінки динаміки патологічного процесу у 

періапікальних тканинах хворим проводили додатковий метод обстеження – 

рентгенографію. Внутрішньоротову контактну дентальну рентгенографію зубів 

проводили під час первинного обстеження, після завершення ендодонтичного 

лікування та на етапах диспансерного спостереження в контрольні терміни: 6, 

12 і 18 місяців з допомогою апарату Heliodent Vario („Sirona”, Німеччина). За 

необхідності користувалися результатами ортопантомографії, яка забезпечує 

відтворення зубоальвеолярного фрагменту променями майже 

перпендикулярними до нього. Тому, незважаючи на наявність горизонтального 

та вертикального збільшення, у кожному зубоальвеолярному фрагменті 

зберігається істинне співвідношення періапікальних тканин та зубів [66]. 
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Проводячи рентгенологічну характеристику змін, що відбуваються в 

періапікальній ділянці кореня, ми оцінювали такі рентгенологічні ознаки: 

ширину періодонтальної щілини (розширення, звуження), зміни кортикальної 

пластинки (ширина, деструкція), контури та форму ділянки деструкції в 

періапікальній зоні, інтенсивність прозорості ділянки ураження, зміни кореня 

(резорбція, гіперцементоз) тощо.  

Оцінювали якість обтурації кореневих каналів та діагностували величину 

деструкції позаапікальних змін, використовуючи періапікальний індекс стану 

деструкції верхівкового періодонтиту (СДВП) в балах за рекомендацією 

Е.О. Скапкаревої [109]:  

0 – відсутні видимі патологічні зміни на рентгенограмі; 

1 – спостерігається рівномірне розширення періодонтальної щілини в 

ділянці верхівки зуба, слабкі зміни структури верхівкового періодонтиту; 

2 – наявні порушення цілісності кісткової тканини періапікальної ділянки 

зуба, розмір вогнища деструкції не перевищує 1 мм. У подальшому додавали по 

1 балу за кожен міліметр вогнища деструкції, який вимірювали за найбільшим 

розміром діаметру ураження.  

Реєстрацію показників, що характеризували стан тканин періодонту, 

проводили перед лікуванням та після його проведення у віддалений термін 

через 6, 12 та 18 місяців. 

Лікування хворих на хронічний періодонтит групи порівняння 

здійснювали за методикою відповідно до наказу МОЗ України № 566 від 

23.11.2004 року „Хронічний апікальний періодонтит постійного зуба”. Відтак, 

після антисептичної обробки порожнини рота проводили препарування 

каріозної порожнини і розкриття порожнини зуба, створювали доступ до 

кореневих каналів, проводили евакуацію продуктів розпаду тканин, 

вимірювали за допомогою K- file апекслокатором та рентгенологічним методом 

довжину кореневого каналу. Механічне очищення та розширення кореневого 

каналу здійснювали методикою „Crown down” з використанням ендомотора. 
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Ендодонтичними інструментами Shaper проводили опрацювання коронкової 

частини каналу, а інструменти ProFile різних розмірів та конусності 

опрацьовували середню та верхівкову частину кореневого каналу, не доходячи 

до анатомічної верхівки кореня зуба на 3-4 мм. Верхівкову частину кореневого 

каналу опрацьовували ручними ендодонтичними інструментами типу К- та Н-

файлів розмірами від № 40 до № 80 за стандартом ISO. На всіх етапах 

опрацювання кореневих каналів використовували ендогель „RC-prep” („Premier 

Dental”, USA) для розпрацювання кореневих каналів. Інструментальну обробку 

кореневих каналів завершували на рівні анатомічної верхівки кореневого 

каналу під контролем апекслокатора та рентгенологічного методу. 

Медикаментне опрацювання кореневих каналів здійснювали за допомогою 

ендодонтичних шприців з використанням іригаційних розчинів, які включали 

3 % розчин пероксиду водню, 3 % та 5,25 % розчин гіпохлориту натрію та 

дистильовану воду. Після висушування кореневий канал заповнювали 

кальційвмістною пастою „Calasept” („Nordiska Dental”, Швеція) та накладали 

тимчасову пломбу. У друге відвідування після повторного антибактерійного та 

інструментального опрацювання каналу верхівку кореня обтурували 

матеріалом МТА („Сercamed”, Польща) та накладали тимчасову пломбу. У 

третє відвідування канал від рівня апікальної пломби і до устя кореневого 

каналу обтурували методом центрального штифта або латеральної конденсації 

матеріалом АН Plus („Dentsply”, USA) у поєднанні з гутаперчевими штифтами. 

Після цього відновлювали анатомічну форму коронкової частини зуба 

фотополімерними матеріалами світлового затвердіння. Рентгенологічне 

дослідження проводили під час первинного обстеження, після завершення 

ендодонтичного лікування та на етапах диспансерного спостереження в 

контрольні терміни. 

Зважаючи на методику пломбування каналів коренів зубів, основна група 

була розподілена на дві підгрупи (див. табл. 2.2). У першій дослідній підгрупі 

хворим на хронічний фіброзний (29 осіб) гранулюючий (31 особа) та 
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гранулематозний (28 осіб) періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня 

зуба проводили обтурацію апікальної ділянки кореня запропонованою нами 

композицією на основі ГА (патент України на корисну модель № 95974) [120]. 

Композиція містить гідроксіапатит кальцію, засіб для ревіталізації та 

біорепарації періапікальних тканин (Патент України на корисну модель 

№ 95967 [118]), полівінілпіролідон 40 % та сульфат барію. У другій дослідній 

підгрупі лише хворим на хронічний гранулюючий (30 осіб) та гранулематозний 

(24 особи) періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба проводили 

обтурацію апікальної ділянки кореневого каналу із додатковим трансканальним 

виведенням розпрацьованої композиції у періапікальну зону. 
-  

Лікування хворих на хронічний періодонтит основної групи здійснювали 

за базовою методикою. Після розкриття порожнини зуба, евакуації путридних 

мас, механічного розширення та антисептичного опрацювання кореневого 

каналу з метою пролонгованого впливу на періапікальні тканини в ньому 

залишали паперовий штифт змочений у засіб для ревіталізації та біорепарації. 

Розчин містив гіалуронову кислоту, модифіковану вітаміном С та 

амінокислотами – проліном, лізином і гліцином, а також 1 % гідролізат 

колагену, 6 % 2-диметиламінометанол 4-ацетоамінобензоату та 1 % органічний 

кремній у рівних співвідношеннях компонентів (патент України на корисну 

модель № 85259). З метою обтурації апікальної частини кореневого каналу 

(патент України на корисну модель № 95967) та виведення лікувального засобу 

в позаверхівковий простір було розпрацьовано композицію у вигляді 

лікувальної пасти, в склад якої входили вище перелічені інгредієнти та 

гідроксіапатит кальцію, а також допоміжні речовини: полівінілпіролідон та 

сульфат барію (патент України на корисну модель № 95974) [25]. Для 

апікальної обтурації кореневого каналу композицією використовували плагери 

відповідних розмірів, а виведення композиції трансканально проводили за 

допомогою каналонаповнювачів „Lentulo” 30-40-х розмірів. На устя каналу 

накладали ватну кульку і закривали зуб тимчасовою пломбою на 1-2 доби. У 
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наступне відвідування канал від рівня апікальної обтурації і до устя кореневого 

каналу обтурували методом центрального штифта або холодної латеральної 

конденсації з відновленням анатомічної форми зуба композитними матеріалами 

світлового твердіння.  

Критеріями ефективності безпосередніх результатів лікування хворих на 

хронічний періодонтит були: скорочення термінів лікування, зменшення 

кількості загострень після пломбування кореневих каналів впродовж 5-7 діб у 

хворих основної групи. 

Загальні результати дослідження вносили в індивідуальну карту 

стоматологічного хворого, з подальшим опрацюванням і проведенням 

порівняльного та статистичного аналізів. 

Результати клінічного дослідження ефективності лікування хворих на 

хронічний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба 

представлено у розділі 5. 

 

2.2. Об’єкти, етапи та умови експериментального дослідження 

 

В експерименті задіяні білі щурі лінії Wistar віком 9-10 тижнів, стадного 

розведення, самців і самок порівну, масою 210-230 г. Під час експерименту 

тварин утримували у пластикових клітках за стандартних умов віварію з 12-

годинним циклом „день-ніч”, які мали стандартне харчування і вільний доступ 

до води [86]. Дослідження на лабораторних тваринах проводились при 

дотриманні принципів біоетики відповідно до Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших 

наукових цілей (Страсбург, 1986), положенням Закону України № 3447-ІV „Про 

захист тварин від жорстокого поводження” та були схвалені належним чином 

місцевим комітетом з питань біоетики. 
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2.2.1. Дослідження пластикостимулювальної ефективності різних 

біоревіталізантів в експерименті. 
 

Перший експеримент виконано на 42 щурах із використанням різних за 

механізмом дії препаратів. Втручання проводили під наркозом (0,5 мл 4 % 

розчину тіопенталу натрію всередину очеревини). Тваринам двобічно із 

внутрішнього боку щоки поблизу перехідної згортки альвеолярного відростка 

верхньої щелепи біля кутніх зубів одноразово внутрішньослизово з глибиною 

ін’єкції до 2 мм вводили по 0,1 мл досліджуваного препарату. 

Усіх тварин було поділено на 6 дослідних груп по 7 особин у кожній:  

перша група – інтактні тварини, що слугували контролем; 

друга група – тварини, яким використовували для ін’єкцій 

внутрішньослизово модифіковану гіалуронову кислоту „Гіалріпайєр-02 

(біорепарант)”;  

третя група – тварини, яким використовували препарат на основі 

колагену „Структукол”; 

четверта – тварини, яким уводили препарат на основі розчину 

органічного кремнію „Силікін 1%”; 

п’ята ‒ тварини, яким застосовували синтетичний препарат „ДМАЕ”; 

шоста група ‒ тварини, яким внутрішньослизово вводили композицію на 

основі природніх і синтетичних біоревіталізантів („Засіб для ревіталізації і 

біорепарації”). 

Використані групи препаратів: 

Природні сполуки:  

Гіалріпайєр-02 (біорепарант) (ООО „Лаборатория Тоскани”, Росія) – 

гіалуронат натрію, співполімер гіалуронової кислоти з аскорбілфосфатом 

магнію, L-пролін, L-лізин гідрохлорид, гліцин, натрію хлорид, фосфатний 

буфер, вода для ін’єкцій.  

Структукол (ООО „Лаборатория Тоскани”, Росія) – гідролізат колагену 

1 %, рН 6,0-7,0. Це комплекс амінокислот і пептидних залишків. У тканинах під 
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дією ферментів пептидні фрагменти розщеплюються на амінокислоти, серед 

яких переважають глютамінова кислота, лейцин, лізин, аспарагін, гліцин, валін. 

Синтетичні полімери: 

Силікін 1% („ID-Farma”, Іспанія) – розчин органічного кремнію, в 

молекулі якого одночасно міститься гідрофобна метилова та гідрофільна 

гідроксильна групи. Склад: 1 % розчин органічного кремнію, бідистильована 

вода, рН=6,5-7,5. 

ДМАЕ (ООО „Лаборатория Тоскани”, Росія) – 2-диметиламіноетанол 4-

ацетоамінобензоат 6 %, рН 6,5-7,5.  

Засіб для ревіталізації і біорепарації у вигляді розчину готували 

безпосередньо перед застосуванням шляхом змішування препаратів у рівних 

кількостях: до 1 частини (1 крапля) гіалріпайєр-02 (біорепарант) додавали 

послідовно по 1 частині силікіну 1%, структуколу та ДМАЕ. 

Засіб для ревіталізації і біорепарації, мас. об.: 

Гіалріпайєр-02     1 част. 

Структукол          1 част. 

Силікін                 1 част. 

ДМАЕ                  1 част. 

Тварин щоденно перед проведенням маніпуляцій обстежували. За 

результатами візуально-інструментального дослідження у кожного щура 

визначали стан слизової оболонки порожнини рота. На 30 добу експерименту 

під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) проводили евтаназію тварин. Ділянки 

слизової оболонки у місці введення препарату висікали разом із прилеглими 

„здоровими” ділянками тканини (рис. 2.1) і використовували їх у подальшому 

для гістологічних досліджень. 
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Рисунок 2.1 − Висікання м’яких тканин слизової оболонки щоки щура на 30 

добу після введення пластикостимулювального препарату 

Результати морфологічного дослідження пластикостимулювальної 

ефективності різних біоревіталізантів в експерименті представлено у розділі 3.  

 

2.2.2. Підбір компонентів лікувального засобу для регенерації кісткової 

тканини. 
 

З метою стимулювання регенераційних процесів у періапікальних 

тканинах було використано засіб для ревіталізації та біорепарації з 

пролонгованою дією та високою біологічною активністю, що підтверджено 

патентом України на корисну модель № 85259 [118]. 

Для лікування хронічного періодонтиту постійних зубів з набутою 

широкою верхівкою кореня зуба методом створення апікальної обтурації та 

додаткового трансканального виведення лікувального засобу за межі 

верхівкової частини зуба в періапікальний простір було опрацьовано 

композицію у вигляді лікувальної пасти. Композиція повинна володіти не лише 

високими терапевтичними властивостям, а й слугувати якісним пломбувальним 
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матеріалом для обтурації апікальної частини кореневих каналів. Для цього, як 

один із складників, було обрано препарат Bio-oss. 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Хімічна формула гідроксіапатиту кальцію 

 

Bio-oss (гранули розміром 0,25 мм) – препарат на основі гідроксіапатиту 

кальцію („Geistlich Parma.G”, Швейцарія) – біогенний депротеїнізований бичий 

мінерал кісткової тканини, який зберіг оригінальні характеристики природної 

кістки. Володіє високою біосумісністю, здатний поступово розчинятися та 

заміщуватися кістковою тканиною, активує остеобласти, стимулює 

диференціювання тканин, що беруть участь у остеогенезі та не проявляє 

алергенні властивості. Мінеральні компоненти препарату безпосередньо 

приймають участь у формуванні кістки [87, 108].  

Одним з важливих етапів розробки нового лікувального засобу є 

правильний підбір допоміжних речовин, які служать носіями активних 

фармацевтичних інгредієнтів. Для опрацювання складу композиції на основі 

гідроксіапатиту кальцію було використано наступні допоміжні речовини: 

полівінілпіролідон 40% у якості пластифікатора та сульфат барію для надання 

контрастності під час рентгенологічного обстеження.  
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Композицію готували ex tempore шляхом змішування компонентів до 

пастоподібної консистенції за оптимального співвідношення компонентів, 

мас. %:  

гідроксіапатит кальцію                            45,0-48,0 

засіб для ревіталізації та біорепарації   34,5-36,0 

полівінілпіролідон                                   14,0-19,0 

сульфат барію                                           1,5-2,0 

 

Об’єм гідроксіапатиту кальцію дозували мірною ложкою (1 м.л. – 116 мг 

ГА), а засіб для ревіталізації та біорепарації періапікальних тканин  – крапельно 

у співвідношенні 1:1. Оскільки сульфат барію відноситься до 

рентгенконтрастних речовин з високою молекулярною масою і поглинає 

рентгенівське випромінювання в значно більшому ступені ніж кістка, тому його 

кількість в композиції була мінімальною [118,120]. Кількість 

полівінілпіролідону підбирали експериментально до набування композицією 

пастоподібного стану.  

Усі діючі субстанції (активні фармацевтичні інгредієнти) дозволені МОЗ 

України до застосування та відповідають вимогам, визначеними нормативно-

технічними документами відповідно до п. 1.6-1.10 наказу МОЗ України 812 від 

17.10.2012 р. Усі інгредієнти у досліджуваній композиції сумісні між собою, а 

їх поєднання у терапевтичних дозах не викликає побічних ефектів. Оцінювання 

опрацьованої композиції проводили за фізичними (пластичність) та фізико-

хімічними (зовнішній вигляд, запах, рН) властивостями. 

 

2.2.3. Моделювання деструкції кісткової тканини і дослідження 

регенераційних властивостей остеотропних препаратів в експерименті. 
 

Другий експеримент проведено на 260 білих щурах. Для створення 

дефекту кістки втручання проводили під тіопенталовим наркозом. Щурам з 

лівої сторони нижньої щелепи в ділянці між різцем та першим моляром 
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скальпелем робили трапецеподібний розтин та відсепаровували слизову 

оболонку. Кулястим та фісурним борами створювали дефект кісткової тканини 

діаметром 3 мм та глибиною 2,5 мм під постійним зрошенням 0,9 % 

фізіологічним розчином, який заповнювали досліджуваними біоматеріалами, 

або залишали із кров’яним згустком та закривали слизовою оболонкою і 

накладали шви.  

Усіх тварин було поділено на 5 дослідних груп по 60 особин у кожній, 

окрім групи контролю, у яку було включено лише 20 тварин на всі три етапи 

дослідження: 

перша група – інтактні тварини, які слугували контролем;  

друга група порівняння – тварини, яким було створено дефект кісткової 

тканини без введення біоматеріалу;  

третя група – тварини, яким у створений дефект вносили мінерал 

триоксид агрегат (МТА);  

четверта група – тварини, яким дефект заповнювали композицією на 

основі бета-трикальційфосфату (β-ТКФ); 

п’ята група – тварини, яким у створений дефект кісткової тканини 

вносили аналогічну композицію на основі гідроксіапатиту кальцію (ГА) та 

органічних біоревіталізантів (Патент на корисну модель № 95974, Україна).  

Тварин, окрім групи контролю, у перші три дні після початку 

експерименту утримували на ощадній дієті, а в подальшому – в умовах 

стандартного харчового раціону та згідно санітарно-гігієнічних норм у віварії. 

У кожній групі щурі були поділені на три підгрупи відповідно до етапів 

виведення з експерименту. З експерименту щурів виводили на 14, 30 та 90 добу, 

шляхом декапітації під наркозом. 

Результати експериментальних досліджень регенераційних властивостей 

остеотропних препаратів наведено у розділі 3 та  4. 
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2.3. Морфологічне дослідження тканин 

 

У першому експерименті відібраний дослідний матеріал фіксували у 10 % 

розчині нейтрального формаліну, зневоднювали у спиртах зростаючої 

концентрації, ущільнювали і заливали у парафін. На роторному мікротомі 

виготовляли зрізи товщиною 5-7 мкм, які після депарафінації у трьох порціях 

ксилону по 5 хв у кожному, занурювали у дистильовану воду ще на 5 хв. Потім 

наносили розчин гематоксиліну на 2-3 хв, після цього промивали у 

водопровідній воді і проводили диференціацію у 1 % розчині HCl і знову 

промивали у водопровідній воді. Далі на зразки наносили на 10 с еозин, після 

цього промивали у водопровідній воді та зневоднювали у спиртах зростаючої 

концентрації і в трьох порціях ксилолу. Після цього зразки заключали у 

канадський бальзам та покривали покривним скельцем [30]. Проводили 

перегляд та фотографування препаратів, використовуючи відеосистеми Nicon 

Еclips 200. 

У другому експерименті під наркозом проводили евтаназію щурів. 

Відпрепаровували від м’яких тканин нижню щелепу тварин та тотально 

фіксували у рідині Буена впродовж 5 діб. Склад рідини Буена: насичений 

розчин пікринової кислоти – 15 см3, формалін концентрований нейтральний 

(37 %) – 5 см3, льодяна оцтова кислота – 1 см3. Розчин готується extempore. 

Після фіксації проводили тотальну декальцинацію у 5 % нітратній кислоті 

впродовж 5 діб. Гострим скальпелем висікали ділянку нижньої щелепи між 

різцем та правим моляром. Після висікання досліджуваного об’єкту пікринову 

кислоту відмивали 70 % етиловим спиртом розведеним дистильованою  водою 

впродовж трьох діб, кожну добу змінюючи спирт. Висічений фрагмент 

дегідратували через висхідний ряд етилового спирту: 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 

95 % (експозиція у кожному спирті 1 доба). Після цього фрагменти 

витримували у двох порціях абсолютного етилового спирту отриманого 

методом настоювання над безводним сульфатом міді впродовж двох тижнів до 
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моменту збереження білого забарвлення сульфату міді впродовж двох діб. 

Після цього матеріал переносили у хлороформ І − 1 год, хлороформ ІІ – 1 год., а 

потім у суміш хлороформ-парафін (1:1) при температурі 37 °C 1 год. Надалі 

матеріал занурювали у дві порції чистого парафіну за температури 56 °C по дві 

години у кожній порції. Після цього матеріал заливали у блоки.  

Зрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2 завтовшки 7 мкм, 

розправляли на теплій дистильованій воді, монтували на предметні скла, 

висушували в термостаті за температури 37 °C протягом доби.  

Після висушування депарафінували у двох порціях ксилолу по 10 хв, 

проводили через дві порції 95 % етилового спирту по 5 хв у кожному, а надалі − 

через 80 % етиловий спирт – 5 хв, 70 % етиловий спирт – 5 хв, дистильовану 

воду – 5 хв. Фарбували гематоксиліном Майера 3 хв, промивали у проточній 

воді 5 хв, фарбували у 1 % розчині еозину 0,5 хв, переносили у 60 % етиловий 

спирт на 10 с; переносили у 80 % етиловий спирт на 10 с, а надалі через три 

порції абсолютного етилового спирту по 2 хв у кожній порції. Після чого 

переносили у дві порції ксилолу по 2 хв у кожному. Опісля препарати 

заключали у канадський бальзам, висушували 1 добу в термостаті при 

температурі 37 °C.  

Мікроскопію препаратів та фотографування здійснювали на мікроскопі 

Leica DM 2500, камері Leica DFC 450 C, програмне забезпечення Leica 

Application Suite Version 4.4.0.  

Результати гістологічного дослідження тканин наведено в розділі 3. 

 

2.4. Біохімічні методи дослідження. 

 

У другому експерименті після евтаназії щурів під час декапітації 

проводили забір венозно-артеріальної крові для подальших біохімічних 

досліджень. 
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Методика визначення малонового діальдегіду як показника пероксидного 

окиснення ліпідів [147]. Метод ґрунтується на зміні забарвлення супернатанту 

(фосфатний буфер, сироватка крові 0,1 мл і 0,2 мл, калію перманганат, сульфат 

заліза (ІІ), трихлороцтова кислота) після додавання соляної кислоти та 

тіобарбітурової кислоти при 3000 об./хв. Оптичну щільність зафарбованої в 

червоний колір надосадкової рідини визначали з допомогою спектрофотометра 

СФ-56-А проти контрольної проби, яка не містить біологічного матеріалу, при 

довжині хвилі 535 нм. Перерахунок проб E1 і E2 проводили за формулами (2.1): 

 

0,1
1

52,88
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E

E ,  0,2
2

52,88
0,2



E

E ,                                                (2.1) 

де E0,1; 0,1 – відповідно оптична густина та об’єм біологічного матеріалу в 

першій пробі;  

E0,2; 0,2 – відповідно оптична густина і об’єм біологічного матеріалу в другій 

пробі; 

Методика визначення активності супероксиддисмутази (СОД). Метод 

ґрунтується на визначенні ступеня гальмування реакції окиснення кверцетину 

[80]. Експозицію контрольної проби вимірювали в нульовий момент і через 20 

хв проти такого ж розчину без кверцетину. У дослідній пробі покази знімали 

аналогічно контрольній пробі. Ступінь інгібування виражали у відсотках і 

вираховували за формулою (2.2): 
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 к д

к

E E
E

,                                                                            (2.2) 

де Е406к – зміна оптичної густини при 406 нм за 20 хв в контрольній пробі, 

без СОД; 

Е406д – зміна оптичної густини при 406 нм за 20 хв в дослідній пробі, яка 

містить СОД. 
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Перерахунок на одиниці в системі СІ: %інгіб. 29, 49 n nX , де 29,49 – 

коефіцієнт перерахунку. 

 

Методика визначення активності каталази. Метод ґрунтується на 

здатності пероксиду водню утворювати з солями молібдену стійкий 

зафарбований комплекс [101]. Реакція запускається додаванням 0,1 мл 

сироватки крові до 2 мл 0,03 % розчину пероксиду водню. До контрольної 

проби замість сироватки додають 0,1 мл дистильованої води. Реакцію 

зупиняють через 10 хв, додаючи 1 мл 4 % молібдата амонію. Інтенсивність 

зафарбовування вимірювали на спектрофотометрі при довжині хвилі 410 нм у 

порівнянні з контрольною пробою, до якої замість пероксиду водню додають 2 

мл води. Активність каталази виражається в нмольН2О2/мл × год і 

обчислюється за формулою (2.3): 

 
( ) 0,18  kA E E                                                                                               (2.3) 

де Еk і Ед – екстинція контрольної і дослідної проб; 0,18 – коефіцієнт 

перерахунку. 

За співвідношенням активності каталази і концентрації МДА 

розраховували антиоксидантно-прооксидантний баланс систем органів і тканин 

за антиоксидантно-прооксидантним індексом АПІ. Вираховували його за 

формулами (2.4, 2.5): 

  

АПІ (для тканин) =  
активність каталази мкат

кг + СОД мкат
кг

рівень МДА ммоль
кг

                    (2.4) 

 

АПІ (для рідин) =  
активність каталази мкат

л + СОД мкат
л

рівень МДА мкмоль
л

                       (2.5) 
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Методика визначення активності лужної фосфатази. Лужна фосфатаза 

(ЛФ) каталізує гідроліз безбарвного p-нітрофенілфосфату (pNPP) до p-

нітрофенолу жовтого кольору і неорганічного фосфату [179]. Ця реакція 

відбувається при рН 10,3. Склад: реагент 1 (2-аміно-2-метилпропанол, магній, 

сульфат цинку, HEDTA), реагент 2 (4-нітрофенілфосфат), ЛФ лінійна до 2200 

IU/L. Процедура стандартизована за допомогою мілімолярної поглинальної 

здатності p-нітрофенолу (18,75 при 405 нм) в заданих умовах. Швидкість 

посилення абсорбції при 405 нм прямо пропорційна активності ферменту. 

Результати базуються на зміні абсорбції на одиницю часу. Одна міжнародна 

одиниця (IU/L) визначається як кількість ферменту, яка каталізує перетворення 

одного мікромолю субстрату за хвилину в заданих умовах. Кількість ферменту 

обчислюється за формулою (2.6): 
 

ЛФ (퐼푈/퐿) = ΔАбс/хв×ЗО×
, ×СВ×ОП

,                                                                             (2.6) 

де  ΔАбс/хв = середня зміна поглинання за хвилину 

1000 = перетворення IU/мл до IU/л 

ЗО – загальний реакційний об'єм (мл) = 1,025 

18,75 – мілiмолярна абсорбцiя р-нітрофенолу  

ОП –  об'єм проби (мл) = 0,025 

СВ – світловий шлях = 1 см 

Перерахунок на одиниці в системі СІ: 퐼푈 퐿 × 16,67⁄  мкат/л. 

 

Методика визначення активності кислої фосфатази. Метод ґрунтується 

на гідролізі α-нафтилфосфату при рН 5,0 за допомогою кислотної фосфатази 

(КФ) для одержання α-нафтола та неорганічного фосфату (Рн) [179]. Пентандіол 

діє як акцептор фосфату, що підвищує чутливість реакції. α-нафтол реагує з 

діазотірованим 2-аміно-5-хлортолуол, щоб одержати кольоровий комплекс, 

прямо пропорційний активності КФ у зразку: 
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α-нафтилфосфат + H2O  
КФ

  α-нафтол + Рн 

α-нафтол + діазотірованим 2-аміно-5-хлортолуол → рН 5,0, t – 

30-37 ºС → азобарвник. 

Зразок, протестований у присутності L-тартрату, інгібує простатичну 

кислу фосфатазу від загальної активності КФ. Склад: реагент 1 (цитратний 

буфер), реагент 2 (цитрат/тартратний буфер), реагент 3 (осаджена КФ), реагент 

4 (стабілізатор − ацетатний буфер). 

Пуста абсорбція (А) при 405 нм > 0,400 в 1 см кювети. Зразки інкубують 

протягом 5 хв і записують початкове значення абсорбції. Повторюють 

показання поглинання точно через 1, 2 та 3 хв. Розраховують різницю між 

поглинаннями. Середнє значення для отримання середньої зміни абсорбції за 

хвилину (ΔА / хв) обчислюють за формулою (2.7): 
 

= ∆ × 853                                              (2.7) 

Перерахунок на одиниці в системі СІ: 푈 퐿 × 16,67⁄  мкат/л 

Методика визначення індексу мінералізації. Індекс мінералізації 

розраховується співвідношенням ферментів ЛФ і КФ та обчислюється за 

формулою (2.8): 

 

ІМ = ЛФ / КФ                                                                                                        (2.8) 

 

Методика визначення концентрації іонів кальцію. Кальцій зразка реагує з 

метиленовим синім у лужному середовищі, утворюючи забарвлений комплекс, 

який можна виміряти за допомогою спектрофотометра або фотометра з 

фільтром 610±20 нм [100]. Склад: реагент А (калія ціанід 7,7 ммоль/л, 

етаноламін 1,5 моль/л), реагент В (метилтимоловий синій 0,1 ммоль/л, соляна 

кислота 10 ммоль/л, гідроксихінолін 17 ммоль/л). Стандарт: кальцій/магній, 

кальцій 10 мг/дл, магній 2 мг/дл. Первинний водний стандарт. Для дослідження 

використовували плазму, яку отримували за допомогою стандартних процедур. 
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У плазмі крові або сироватці кальцій є стабільним протягом 10 діб за 

температури 2-8 ºС. Антикоагулянтом слугував гепарин. Реактиви і зразок 

розливали в підписані пробірки, ретельно перемішували і залишали на 2 хв за 

кімнатної температури. Вимірювали абсорбцію стандарту і зразка при 650 нм 

проти Бланка. Забарвлення стійке протягом 1 год. Концентрація кальцію в 

зразку обчислювали за формулою (2.9):  

 
Азр

Аст
×  Сст × Фактор розведення зразка = Сзр ,                                                  (2.9) 

де Азр – абсорбція зразка,  

 Аст – абсорбція стандарту 

 Сст – концентрація стандарту 

Сзр – концентрація кальцію в зразку 

Одиниці вимірювання – ммоль/л 

Перерахунок на одиниці в системі СІ: Сзр × 16,67 мкат/л 

Методика визначення концентрації іонів фосфору. Неорганічний фосфор 

зразка реагує з молібдатом в кислому середовищі з утворенням 

фосфомолібдатного комплексу, який можна виміряти за допомогою 

спектрофотометра або фотометра з фільтром 340±20 нм [10]. Склад: реагент А 

(сірчана кислота 0,36 моль/л, хлорид натрію154 ммоль/л), реагент В (сірчана 

кислота 0,36 моль/л, хлорид натрію154 ммоль/л, молібдат амонію 3,5 ммоль/л), 

стандарт фосфору (S) фосфор 5 мг/дл (1,61 ммоль/л). Первинний водний 

стандарт. Зразком слугує сироватка або гепаринізована плазма, отримані за 

допомогою стандартних процедур. Фосфор в сироватці або плазмі стійкий 

протягом 7 діб за температури 2-8 ºC. Реактиви і зразок розливали в підписані 

пробірки, ретельно перемішували і залишали на 5 хв за кімнатної температури. 

Вимірювали абсорбцію Бланка зразка при 340 нм проти дистильованої води. 

Вимірювали абсорбцію зразка і стандарту при 340 нм проти Бланка реагента. 

Концентрація (С) фосфору в зразку обчислювали за формулою (2.10): 
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Азр Азр бл

Аст
×  Сст × Фактор розведення зразка = Сзр ,                                       (2.10) 

де Азр – абсорбція зразка,  

Азр бл – абсорбція зразка бланка, 

Аст – абсорбція стандарту 

Сст – концентрація стандарту 

Сзр – концентрація кальцію в зразку 

Одиниці вимірювання – ммоль/л 

Перерахунок на одиниці в системі СІ: Сзр × 16,67 мкат/л 

 

Методика визначення концентрації загального білка [239]. Кількість 

білка визначали за допомогою калібрувальної кривої для побудови якої 

використовували формулу (2.11): 

 

0,5 мл дослідж. р-ну + 2,5 мл реактиву С, перемішували → 10 хв. в 

темноті → + 0,25 мл реактиву Фоліна Е → 30 хв за кімнатної t° → ОГ750 (2.11) 
 

Склад: реактив А (Na2CO3, 0,1 н р-н NaОН), реактив В (Na2C4H4O6 (або 

К2C4H4O6), Н2О, мідний купорос (CuSO4 × 5Н2О), вода), реактив С (реактив А 

+ реактив В = 50:1), реактив Фоліна (вольфрамат натрію, молібдат натрію). Для 

побудови калібрувальної кривої використовували бичачий альбумін.  

Результати біохімічних досліджень наведено в розділі 4. 

 

2.5. Статистичне опрацювання матеріалу.  

 

Отримані дані експериментальних даних оброблені методом варіаційної 

статистики відповідно до сучасних вимог. Статистичні дослідження проводили 

за допомогою програмного забезпечення R [18].  
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Первинні дані було перевірено на нормальність розподілу, та відображено 

у вигляді M±m (середнє арифметичне значення та його середня похибка). Для 

порівняння середніх величин використано непарний критерій (t) Ст’юдента. За 

таблицею на підставі величини t визначали ймовірність відмінностей. Для 

оцінки відмінностей величин, що визначали у відсотках, застосовано 

непараметричний критерій (р) Фішера.  

При оцінці достовірності відмінностей кількох серій спостережень, які 

проводилися в динаміці на одній і тій же групі тварин чи хворих, користувалися 

парним критерієм Ст’юдента. Отримані результати порівнювали з таблицею, 

встановлювали рівень ймовірності „нульової гіпотези” (відсутність різниці між 

порівнюваними величинами) [12]. Вірогідними вважали відмінності, в яких 

імовірність статистичної похибки складала р < 0,05. 

 

Основні положення розділу викладені у наступних публікаціях [118, 119, 

120]. 

 

  



74 
  

РОЗДІЛ 3  

МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ 

ТКАНИН ПОРОЖНИНИ РОТА В ЕКСПЕРИМЕНТІ 
 

 

У літературі широко висвітлене питання особливостей перебігу 

репаративної регенерації – відновлення ділянок тканин після їх ушкодження 

будь-яким патологічним процесом. В основі регенерації кісткової тканини є 

проліферація мезенхімальних стовбурових клітин та їх диференціювання у 

кісткові клітини – спеціалізовані клітини, які відповідають за остеогенез та 

формування остеогенної тканини [134, 149]. При лікуванні хворих на хронічний 

періодонтит, зокрема з набутою широкою верхівкою кореня зуба, особливу 

увагу слід приділяти етапу стимулювання регенерації періодонту та кісткової 

тканини, ушкоджених запально-деструкційним процесом [61, 106, 177, 180, 205].  

Для оцінки динаміки регенераційних процесів в експериментальних 

тварин ми провели гістологічні дослідження тканин порожнини рота при 

місцевому застосуванні композиції на основі пластикостимулювальних та 

остеотропних препаратів з метою моделювання відновлення позаапікальних 

тканин.  
 

3.1. Регенераційно-репаративна ефективність різних препаратів та їх 

композицій 
 

Слизова оболонка порожнини рота та періодонт – це різновид сполучної 

тканини, що містить велику кількість колагенових волокон та значну кількість 

клітинних елементів, серед яких переважають профібробласти, фібробласти та 

мезенхімальні клітини [245]. Для отримання чистоти експерименту та 

можливості здійснення, окрім гістологічного, візуально-інструментальне 

обстеження нами було проведено експеримент на щурах, безпосереднім 

об’єктом дослідження яких була слизова оболонка порожнини рота.  
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Мета дослідження: оцінити динаміку ранозагоювального ефекту окремо 

взятих препаратів та їх композиції для ревіталізації та біорепарації тканин в 

експерименті на тваринах.  

Вивчали регенераційно-репаративну ефективність різних за механізмом 

дії окремо взятих препаратів, серед яких модифікована гіалуронова кислота − 

„Гіалріпайєр-02”, препарат на основі колагену − „Структукол”, препарат на 

основі розчину органічного кремнію − „Силікін 1 %”, синтетичний препарат 

„ДМАЕ”. Досліджено також їх композицію, що готували шляхом змішування 

препаратів у рівних кількостях: до однієї частини „Гіалріпайєр-02” додавали 

послідовно по одній частині „Структукол”, „Силікін” та „ДМАЕ”, пріорітет 

якої був підтверджений патентом України на корисну модель № 85259 під 

назвою „Засіб для ревіталізації та біорепарації періапікальних тканин”. 

Під час проведення візуально-інструментального обстеження тварин 

виявлено, що слизова оболонка порожнини рота клінічно здорових щурів 

(контрольна група) макроскопічно мала блідо-рожевий колір, волога, з блиском 

і вираженим тургором, без складок і видимих ушкоджень.  

За мікроскопічного дослідження щоки контрольних щурів виявлено, що 

слизова оболонка вистелена багатошаровим плоским зроговілим епітелієм (рис. 

3.1). Базальна мембрана чітко відмежовує епітеліальний пласт від власної 

пластинки слизової оболонки, яка без чіткої межі переходить у підслизову 

основу. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій поділяється на базальний, 

остистий, зернистий та роговий шари. Епітеліоцити базального шару 

представлені переважно високими циліндричними клітинами із об’ємним 

округлим світлим ядром. Частина епітеліоцитів базального щару знаходиться у 

стані поділу, про що свідчать фігури мітозу в базальному шарі. Також у 

базальному шарі зустрічаються клітини з видовженими інтенсивно 

базофільними ядрами та вузькою цитоплазмою. Шар остистих клітин 

розташовується над базальним шаром, його формують декілька рядів клітин 

округлої або полігональної форми, з світлою помірно базофільною 
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цитоплазмою та ядром поліморфної форми. Подекуди в остистому шарі 

трапляються поліплоїдні клітини, що містять два ядра однакового розміру. У 

глибоких рядах остистого шару зрідка трапляються фігури мітозів. У 

цитоплазмі поверхневих рядів клітин остистого шару зростає кількість зерен 

кератогіаліну. Зернистий шар неоднорідний, тонкий, містить плоскі витягнутої 

форми епітеліоцити із значною кількістю зерен кератогіаліну в цитоплазмі. 

Ядра окремих епітеліоцитів зернистого шару зморщені (пікнотичні). Роговий 

шар складається з повністю зроговілих, позбавлених ядер клітин.  

Власна пластинка слизової оболонки формує сосочковий та сітчастий 

шари, представлена сполучною тканиною, що складається з волокнистих 

структур, світло забарвленої аморфної основної речовини, містить судини та 

нервові елементи, а також помірну кількість фібробластів, фіброцитів, 

поодиноких лімфоцитів, плазматичних клітини, тканинних базофілів та 

макрофагів. Колагенові волокна власної пластинки слизової оболонки помірно 

оксифільні, розташовуються у вигляді пучків. Кількість колагенових волокон 

була значно більшою у сітчастому шарі, у порівнянні з сосочковим шаром. 

Унаслідок чергування невеликих рідко розташованих сполучнотканинних 

сосочків та конічних епітеліальних заглиблень межа між епітеліальним пластом 

та власною пластинкою слизової оболонки має хвилеподібний вигляд. Основу 

сосочкового шару складає пухка волокниста тканина. У сітчастому шарі 

переважає щільна волокниста сполучна тканина із добре оконтурованими 

товстими пучками колагенових волокон. Васкуляризація власної пластинки 

слизової оболонки, особливо сітчастого шару та підслизової основи виражена 

добре. Візуалізуються чисельні тонкостінні судини: дрібні артерії, судини 

мікроциркуляторного русла та вени. Пошкодження стінки судин, крововиливів, 

перивазальних набряків та клітинних інфільтратів не виявляли. Просвіт 

більшості артерій помірної ширини або вузький, містить еритроцити. У 

середній оболонці артерій візуалізуються добре контуровані гладкі міоцити. 

Вени наповнені переважно еритроцитами, їх просвіт ширший у порівнянні з 
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ідентичними за калібром артеріями. Зустрічаються чисельні помірно розширені 

капіляри, у просвіті яких розташовуваються переважно еритроцити. Власна 

пластинка слизової оболонки без чіткої межі переходить у підслизову основу. 

Колагенові волокна підслизової основи чітко впорядковані в пучки. 

Насиченість клітинними елементами сполучної тканини цього шару помірна. У 

максилярній ділянці візуалізуються кінцеві відділи дрібних слинних залоз. До 

підслизової основи примикають пучки м’язових волокон. 

 
 

Рисунок 3.1 − Слизова оболонка щоки інтактного щура. 1 ‒ багатошаровий 

плаский зроговілий епітелій; 2 ‒ власна пластинка слизової оболонки; 3 ‒ 

підслизова основа; 4 – кінцеві секреторні відділи слинних залоз. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 100. 
 

Слизова оболонка щоки другої групи тварин після введення препарату 

„Гіалріпайєр-02” (біорепарант) за час експерименту візуально не відрізнялася 

від аналогічних ділянок тварин контрольної групи. Застосування препарату не 

спричиняло негативних реакцій з боку м’яких тканин, його однорідність 

структури дає можливість рівномірно розподілитися і депонуватися активним 

речовинам у слизовій оболонці. Це зумовлено тим, що технологія, яка є в 

основі гіалріпайєр-02, формує міцні зв’язки між гідроксильними групами 

гіалуронової кислоти, вітаміном і амінокислотами. Завдяки „пришитих” 
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біоактивних речовин проходить зміна просторової структури гіалуронової 

кислоти і вона стає стабільнішою. Тривалість перебування компонентів 

біорепаранту у місці введення препарату триває до 3-х тижнів, що є достатнім 

для засвоєння їх тканинами організму і забезпечення перебігу процесу 

біорепарації (синтез молодого колагену та інших компонентів міжклітинного 

матриксу) [17]. Як засвідчили власні дослідження модифікована таким чином 

гіалуронова кислота знаходилася внутрішньослизово тривалий термін, що може 

свідчити про слабку здатність препарату піддаватися фрагментації 

гіалуронідазою і відповідно ‒ зумовлює його пролонговану дію. Після 

пластикостимулювальної терапії з допомогою гіалріпайєр-02 встановлено (рис. 

3.2.), що епітеліальний пласт слизової оболонки щоки представлений 

багатошаровим плоским зроговілим епітелієм, в основному збережений, 

незначно потоншений, подекуди рогова речовина розшарована.  

 

 
 
Рисунок 3.2 − Фрагмент слизової оболонки щоки (максилярна і проміжна 

частини) після введення препарату гіалріпайєр-02 (біорепарант). 1 – 

багатошаровий плоский зроговілий епітелій; 2 ‒ потовщена власна пластинка 

слизової оболонки; 3 – повнокрів’я судин мікроциркуляторного русла. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 



79 
  

 

У місці введення препарат однорідно включається в міжклітинний 

матрикс сполучної тканини власної пластинки слизової оболонки та підслизової 

оболонки. Обширні інфільтрати у зазначених ділянках не зустрічаються, а 

також не відзначається вираженого розшарування основної речовини сполучної 

тканини. Запальні зміни у слизовій оболонці щоки не розвиваються. Власна 

пластинка слизової оболонки збільшується в об’ємі, її товщина значно 

перевищує товщину епітеліального пласту (рис. 3.3.). Межа між епітелієм та 

власною пластинкою слизової оболонки на багатьох ділянках згладжена. 

Подекуди спостерігається виражена проліферація гермінативних клітин 

базального шару епітелію, що супроводжується помірним зануренням 

епітеліального пласту у власну пластинку слизової оболонки.                

 

 
 

Рисунок 3.3 − Ділянка слизової оболонки щоки після введення препарату 

гіалріпайєр-02 (біорепарант). 1 ‒ збільшена кількість основної аморфної 

речовини; 2 ‒ повнокрів’я судин мікроциркуляторного русла; 3 ‒ значна 

кількість клітин з оксифільною цитоплазмою у власній пластинці; 4 – 

потовщення субепітеліального шару. Забарвлення гематоксиліном та еозином. 

Зб. х 400. 
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Виражені сосочки власної пластинки візуалізувались рідко, у них зустрічається 

значна кількість клітинних елементів, серед яких переважають фібробласти. 

Також зустрічаються оксифільні колагенові волокна. Більша кількість 

колагенових волокон зустрічається у сітчастому шарі та підслизовій основі.  

Препарат гіалріпайєр-02 оптимізує середовище для проліферації, міграції 

та функціонування фібробластів, що стимулює колагеногенез, а також, синтез 

компонентів позаклітинної матриці. Унаслідок посилення продукції 

фібробластами компонентів міжклітинної речовини – протеогліканів, 

глікозаміногліканів, колагену та еластину відбувається збільшення в об’ємі 

основної речовини сосочкового та сітчастого шарів власної пластинки слизової 

оболонки та підслизової основи. Унаслідок цього відбувається згладження 

папілярногого рисунку межі між епітеліальним пластом та власною 

пластинкою слизової оболонки. Цьому також сприяє проліферація 

гермінативних клітин базального шару епітелію. Гіалріпайєр-02 на основі 

модифікованої гіалуронової кислоти утворює з водою гелеподібні розчини, 

формуючи гідрорезерв для сполучної тканини. Таким чином, застосування 

препарату гіалріпайєр-02 (біорепарант) з оптимальним складом різних за 

механізмом дії біологічно активних речовин сприяє проліферації клітинних 

елементів – профібробластів, фібробластів, мезенхімальних клітин та 

колагенових волокон, чим і виявляє пластикостимулювальний та 

біорепаративний ефект. 

У третій групі тварин після внутрішньослизового введення 1% 

гідролізату колагену у формі препарату „Структукол”, слизова оболонка у зоні 

реконструктивної терапії візуально тривалий період часу була схожою на 

сусідні інтактні ділянки слизової оболонки. Ознак алергічних реакцій не 

спостерігали (рис. 3.4.). 

Після лікування, на завершення експерименту, під час гістологічного 

дослідження встановили, що слизова оболонка щоки вистелена багатошаровим  
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Рисунок 3.4 − Фрагменти слизової оболонки щоки після введення 

препарату „Структукол”. 1 ‒ потовщення власної пластинки слизової оболонки; 

2 ‒ збільшення основної аморфної речовини екстрацелюлярного матриксу. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 

 
плоским зроговілим епітелієм. Відзначається чіткий поділ епітеліального 

пласту на базальний, остистий, зернистий і роговий шари. У власній пластинці 

слизової оболонки зустрічається помірна кількість клітинних елементів. 

Сполучнотканинні сосочки власної пластинки слизової оболонки суттєво 

згладжені. Товщина сосочкового та сітчастого шарів власної пластинки 

слизової оболонки неоднорідна, перевищує товщину епітелію. Колагенові 

волокна підслизової основи та власної пластинки слизової оболонки інтенсивно 

осміофільні, що свідчить про підвищений синтез колагену. Чисельні судини 

власної пластинки слизової оболонки та підслизової основи розширені, 

наповнені еритроцитами.  

Отже, препарат „Структукол”, що є гідролізатом колагену і містить 

комплекс амінокислот і пептидних залишків, слугує субстратом для побудови 

організмом власного колагену та еластину, зумовлює проліферацію з них 

пептидних фрагментів на амінокислоти: глютамінова кислота, лейцин, лізин, 
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аспарагін, гліцин, валін. Біоактивні речовини сприяють регенерації, 

підвищують метаболізм і реваскуляризацію, мають ранозагоювальний ефект. 

На 30 добу після застосування препарату „Силікін” 1 % у слизовій 

оболонці щоки щурів четвертої групи не виявлено скупчень гелю або розчину, 

формування порожнин чи утворення капсул, що підтверджує біоінертність 

органічного кремнію. За гістологічного дослідження встановлено, що 

архітектоніка епітелію, власної пластинки слизової оболонки та підслизової 

основи не змінена, мала типову будову (рис. 3.5). Зроговіння у багатошаровому 

плоскому епітелію помірне, шари клітин з чіткими межами, частота фігур 

мітозу у базальному шарі значна. Набагато рідше фігури мітозів зустрічаються 

у нижніх рядах остистого шару. Зернистий шар тонкий, утворений клітинами, 

цитоплазма яких містить базофільно забарвлені гранули кератогіаліну, над цим 

шаром розташовується тонкий ацидофільно забарвлений роговий шар.  

 
 

Рисунок 3.5 − Ділянка щоки щура після застосування препарату „Силікін 

1 %”. 1 ‒ багатошаровий плоский зроговілий епітелій; 2 ‒ власна пластинка 

слизової оболонки, що утворює високі сосочки; 3 ‒ підслизова основа (щільна 

неоформлена сполучна тканина), утворена різнонаправленими пучками 

колагенових і еластичних волокон. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 

х 400. 
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Власна пластинка представлена сосочковим та сітчастими шарами. 

Сполучнотканинні сосочки невисокі, зустрічались лише в окремих ділянках. 

Кількість колагенових волокон у сосочковому шарі незначна і дещо більша в 

сітчастому шарі та підслизовій основі. Вираженого потовщення колагенових 

волокон у сітчастому шарі власної пластинки слизової оболонки не виявили. У 

підслизовій основі пучки колагенових волокон дещо товстіші ніж у власній 

пластинці слизової оболонки. Судини сполучної тканини слизової оболонки та 

підслизової основи помірно розширені, наповнені кров’ю. 

Отже, одноразове введення тваринам препарату „Силікін 1 %” не 

спричиняє макроскопічних і гістологічних змін у слизовій оболонці порожнини 

рота впродовж усього періоду спостереження. При цьому, як зазначає низка 

авторів [129, 198], органічний кремній запобігає гліколізуванню, розпаду 

глікозаміногліканів, має істотно виражений дефіброзувальний ефект, сприяє 

міцності колагену та еластину.  

У п’ятій групі після застосування синтетичного препарату 2-

диметиламіноетанол 4-ацетоамінобензоат (ДМАЕ) 6 % слизова оболонка у 

місці введення впродовж тривалого часу була візуально не змінена, препарат 

рівномірно розподілявся в межах слизової оболонки, що свідчить про його 

інертність щодо тканин організму. Це дає можливість багатократно вводити 

ДМАЕ в одну анатомічну ділянку. 

Застосування препарату ДМАЕ не порушує гістоархітектоніку слизової 

оболонки. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій чітко диференційований 

на шари. Зроговіння виражене незначно (рис. 3.6), роговий шар тонкий. 

Сполучнотканинні сосочки у власній пластинці слизової оболонки не 

зустрічаються. Субепітеліальний шар вдвічі перевищує товщину епітеліального 

пласту. Між оксифільно забарвленими колагеновими волокнами сітчастого 

шару власної пластинки слизової оболонки та підслизової основи істотно 

зростає маса основної аморфної речовини. Візуалізується значна кількість 

помірно розширених судин, які заповнені переважно еритроцитами. Такий стан 
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гемо-мікроциркуляторного русла може бути зумовлений механізмом дії ДМАЕ, 

який ґрунтується на здатності препарату спричинити субклінічне розширення 

судин, транзитарний набряк і накопичення води в гідрофільних структурах 

субепітеліальному шарі.  
 

 
 

Рисунок 3.6 − Слизова оболонка щоки щура після введення препарату 

ДМАЕ. 1 ‒ збільшення кількості клітинних елементів пухкої сполучної тканини 

та основної аморфної речовини; 2 – потовщення власної пластинки; 3 – судини 

мікроциркуляторного русла розширені, заповнені еритроцитами. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб. х 400. 

 

Отже, препарат посилює процеси проліферації у міжклітинному матриксі. 

Зважаючи на здатність препарату зменшувати утворення поперечних зшивок в 

молекулах колагену, а також як паракринний фактор, який стимулює рецептори 

ацетилхоліну клітин росткової зони та ендотеліоцитів, ДМАЕ стимулює ріст, 

диференціацію та поділ клітин, їх взаємодію, що підтверджується 

літературними даними [41, 142, 219]. Це змінює структуру міжклітинного 

простору, підвищує еластичність м’яких тканин і таким чином зумовлює 

пластикостимуляцію і репараційний ефект.  
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У шостій групі на кінець експерименту у зоні ін’єкційного введення 

засобу для ревіталізації і біорепарації, що містив у рівних співвідношеннях 

гіалріпайєр біоревіталізант, силікін 1%, структукол та ДМАЕ, не діагностували 

візуальних змін слизової оболонки, твердих ущільнень підслизового шару або 

утворення порожнин.  

Гістологічні дослідження засвідчили (рис. 3.7), що слизова оболонка 

щоки вистелена тонким епітеліальним пластом багатошарового плоского 

зроговілого епітелію. Товщина епітелію у тварин шостої дослідної групи 

візуально є меншою ніж у контрольних тварин. Руйнування рогової речовини 

не відзначали. Шари епітелію чітко диференційовані на базальний, остистий, 

тонкий зернистий та роговий шари. 

 

 
 

Рисунок 3.7 − Ділянка слизової оболонки щоки після застосування 

композиції на основі природніх і синтетичних біоревіталізантів. 1 ‒ 

багатошаровий плоский зроговілий епітелій; 2 ‒ багатократне розширення 

власної пластинки слизової оболонки; 3 ‒ значне скупчення аморфної рідини в 

підслизовій основі. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 
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Субепітеліальний шар суттєво потовщений і його розміри у 15 разів 

перевищують товщину епітеліалію. Сполучнотканинні сосочки власної 

пластинки слизової оболонки не візуалізуються. У ділянці введення засобу для 

ревіталізації та біорепарації не відзначали нагромадження рідини або утворення 

мікропорожнин. Сукупність біоревіталізантів влючена у міжтканинний і 

міжклітинний простір. Сполучна тканина власної  пластинки слизової оболонки 

та підслизової основи заповнена клітинними елементами з ацидофільною 

цитоплазмою. У значній кількості аморфної основної речовини сполучної 

тканини візуалізуються чітко впорядковані пучки оксифільних колагенових 

волокон. 

Отже, засіб для ревіталізації та біорепарації на основі препаратів 

гіалріпайєр-02, силікін, структукол та ДМАЕ виявляє пластикостимулювальний 

і реконструктивний ефект, який перевищує окремо взяті біорепаранти. 

Макроскопічно у щурів на 30 добу після внутрішньослизового введення 

тканинних модуляторів у ділянці локалізації препаратів не діагностовано 

конгломератів гелю чи розчину, їх інкапсуляцію або утворення порожнин. 

Імплантаційні матеріали рівномірно розподілялися у зоні введення та не 

виходили за її межі. Слизова оболонка у зоні пластикотерапії тварин робочих 

груп візуально не відрізнялася від аналогічних ділянок у тварин контрольної 

групи. Ознаки тканинної агресії були відсутніми, не простежувалося 

відторгнення організмом препаратів, що є біоінертними. Зазначені переваги 

дають підставу використовувати дані препарати тривалий термін.  

Мікроскопічно у фрагментах слизової оболонки щоки не виявлено 

формування капсул навколо введеного гелевого препарату або мікрокапсуляції 

його фрагментів. Спостерігали міжтканинне поширення і включення в 

міклітинний матрикс засобів для біоревіталізації, що збільшувало кількість та 

активність фібробластів, які сприяли формуванню пучків колагену та інших 

компонентів сполучної тканини, а також покращувало ангіогенез і трофіку 

тканин.  
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Для ревіталізації і біорепарації м’яких тканин можна використовувати 

різні препарати залежно від їх клінічного стану і морфологічних змін. 

Найвираженіший ефект отримано при поєднанні різних за складом і 

механізмом дії препаратів, зокрема, при застосуванні засобу для ревіталізації та 

біорепарації на основі сполук природнього походження гіалріпайєр-02 

(біорепарант) та структукол, а також на основі синтетичних полімерів силікін і 

ДМАЕ.  

 

3.2. Регенерація кісткової тканини при експериментальній деструкції і за 

умов застосування досліджуваних композицій та загальноприйнятих препаратів 

 

Головним завданням при лікуванні хворих на хронічний періодонтит є не 

лише ліквідація вогнища інфікування тканин періодонту та вплив на 

мікрофлору кореневих каналів, але й активна дія на періапікальні вогнища 

деструкції з метою активізування репараційних процесів [48, 114, 135]. Тому 

дослідження впливу нових засобів та використання вдосконалених методів 

лікування хворих на хронічний періодонтит, особливо з набутою широкою 

верхівкою кореня зуба, і надалі залишається актуальною проблемою. Це 

спонукало нас провести дослідження динаміки остеогенезу кісткової тканини 

щурів на моделі експериментальної деструкції кісткової тканини під впливом 

загальноприйнятого препарату МТА та запропонованих нами композицій 

остеотропної дії. Перша композиція включала гідроксіапатит кальцію, засіб для 

ревіталізації та біорепарації періапікальних тканин, полівінілпіролідон 40% та 

сульфат барію, пріоритет якої підтверджений патентом України на корисну 

модель (патент України № 95974). Друга композиція містила бета-трикальцій 

фосфат, засіб для ревіталізації та біорепарації періапікальних тканин, 

полівінілпіролідон 40% та сульфат барію. 

Гістологічне дослідження тварин інтактної групи, яка слугувала групою 

контролю, свідчить, що кісткова тканина альвеолярного відростка нижньої 
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щелепи щурів має звичайну будову, без особливостей та представлена 

компактною грубоволокнистою кісткою (рис. 3.8.). 

 
 

Рисунок 3.8 − Гістопрепарат кісткової тканини інтактного щура.  

1 − cтруктурні елементи червоного кісткового мозку; 2 − кісткова тканина 

нижньої щелепи. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 

 

Кісткові пластинки містять помірну кількість кісткового матриксу. У 

міжклітинній речовині кісткової тканини розташовуються клітинні елементи: 

дрібні остеогенні клітини, остеобласти і остеоцити, які утворюються з 

мезенхіми і представляють кістковий диферон, а також остеокласти, які 

походять з моноцитів та є макрофагами кісткової тканини. Між кістковими 

пластинками розташовуються лакуни, в яких візуалізуються ядра остеоцитів, 

що займають значний об’єм тіла клітини, мають овальну форму, помірно 

базофільні. У порожнині остеона проходить судина каналу остеона. Подекуди 

судини каналів остеонів розширені, переповнені еритроцитами. На поверхні 

кісткових пластинок розташовуються остеобласти – об’ємні клітини кубічної 

або призматичної форми (активні остеобласти), з округлим досить великим 

ядром, яке розміщується ексцентрично і переважно містить добре виражене 

ядерце, цитоплазма їх має базофільний відтінок. Рідко трапляються остеокласти 
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– об’ємні багатоядерні клітини, з зернистою ацидофільною, на окремих 

ділянках складчастою цитоплазмою. 

Дослідження гістологічних препаратів тварин, яким було створено 

деструкцію кісткової тканини без введення біоматеріалу на 14 добу 

експерименту свідчить, що дефект кісткової тканини заповнений об’ємним 

кров’яним згустком, основу якого складають еритроцити, зруйновані 

тромбоцити та нитки фібрину, а також подекуди візуалізуються нейтрофільні 

гранулоцити. По краях дефекту розміщується грануляційна тканина, кількість 

новоутворених судин у ній незначна, спостерігається інфільтрація 

нейтрофільними гранулоцитами, а також містить поодинокі лімфоцити та 

гістіоцити. Слід зазначити, що на значних ділянках кісткової тканини наявні 

лакуни, що містять поліморфноядерні нейтрофільні гранулоцити та 

остеокласти, які руйнують кісткову тканину (рис. 3.9.). 

 

 
 

Рисунок 3.9 − Гістопрепарат дефекту кісткової тканини ушитого під 

кров’яним згустком (14 доба). 1 − зруйновані кісткові балки; 2 − остеокласти у 

ділянках руйнування кісткової тканини; 3 − розширення та переповнення судин 

складного регенерату, що заповнює дефект; 4 − остеобласти. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 200. 
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Активні остеобласти майже не візуалізуються. Поблизу дефекту остеоцити 

зазнають некротичних змін та трапляються остеоцитарні лакуни без остеоцитів. 

Судини каналів остеонів кісткової тканини, що розташовані поблизу дефекту 

розширені, переповнені еритроцитами, подекуди спостерігається вихід 

еритроцитів за межі судин. Судини мікроциркуляторного русла також 

розширені, еритроцити деформовані та склеєні (стаз), спостерігається 

інфільтрація сполучної тканини поліморфноядерними нейтрофільними 

гранулоцитами та лімфоцитами. 

На 30 добу в гістопрепаратах цієї ж групи тварин спостерігали 

заповнення дефекту складним регенератом, який інфільтрований поліморфно-

ядерними нейтрофільними гранулоцитами, лімфоцитами, поодинокими 

плазматичними клітинами, макрофагами (рис. 3.10).  

 

 

Рисунок 3.10 − Дефект у кістці ушитий під кров’яним згустком (30 доба). 

1 − поліморфноклітинна (нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити та гістіоцити) 

інфільтрація; 2 − ретикуло-фіброзна тканина, що заповнює дефект кісткової 

тканини; 3 − розширення та переповнення еритроцитами судин ретикуло-

фіброзної тканини. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 200. 
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По периферії дефекту розміщується незначна кількість ретикуло-

фіброзної тканини. У складі регенерату наявна мала кількість новоутворених 

судин. Судини розширені, переповнені еритроцитами, між ними візуалізуються 

нейтрофільні гранулоцити. У складі регенерату спостерігаються залишки 

некротизованих фрагментів кісткової тканини, навколо яких нагромаджується 

значна кількість нейтрофільних гранулоцитів та остеокластів. Остеоцити 

досить часто зазнають некротичних змін, унаслідок цього у материнській 

кістковій тканині досить часто візуалізуються остеоцитарні лакуни без 

остеоцитів. Кількість остеобластів на поверхні кісткових балок незначна, між 

ними наявні значні проміжки, досить часто трапляються проміжки, що не 

містять клітин. Судини каналів остеонів кісткової тканини, що розташовуються 

поблизу дефекту розширені, переповнені еритроцитами. У материнській 

кістковій тканині візуалізуються лакуни без остеоцитів.  

За результатами гістологічного дослідження у групі тварин із кров’яним 

згустком на 90 добу встановили, що регенерація кісткової тканини розвивається 

лише в зоні материнської кістки (рис. 3.11.). Новоутворена кісткова тканина 

містить остеоцитарні лакуни атипової видовженої або полігональної форми, 

хаотично та нерівномірно розміщені. Ядра остеоцитів, що розміщені в 

новоутворених остеоцитарних лакунах неоднорідної форми: видовжені, деякі 

виразно тонкі, лише окремі з них овальної форми; основна речовина по 

периферії остеоцитарних лакун нерівномірнозерниста, слабобазофільна, 

набухла. Цементні лінії хаотично розкидані по кістковому матриксі, який 

досить часто містить мікротріщини. Новоутворена кісткова тканина має ознаки 

грубоволокнистої кістки. У материнській кістковій тканині подекуди наявні 

новоутворені лакуни, мікротріщини, що містять помірну кількість активних 

остеобластів, а подекуди поодинокі остеокласти. Судини каналів остеонів 

материнської кісткової тканини розширені, переповнені еритроцитами. 

Подекуди основна речовина материнської кісткової тканини неоднорідна, 
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слабо-еозинофільна, подекуди просвітлена, остеоцитарні лакуни досить часто 

розміщені нерівномірно. У окремих ділянках кісткової тканини спостерігається 

розширення каналів остеону. У центральних зонах дефекту утворення кісткової 

тканини не спостерігали. У зазначених ділянках візуалізується сполучна 

тканина, що містить фібробласти, колагенові волокона та поодинокі капіляри.  

 

 
 

Рисунок 3.11 − Дефект кісткової тканини заповнений кров’яним згустком 

(90 доба). 1 − розширення та переповнення еритроцитами судин сполучної 

тканини; 2 − нерівномірне розміщення остеоцитарних лакун; 3 − остеоцитарні 

лакуни без остеоцитів. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 

 

Дослідження гістопрепаратів групи тварин дефект кісткової тканини яких 

було заповнено загальноприйнятим матеріалом МТА на 14 добу виявили 

наявність складного регенерату, утвореного грануляційною та ретикуло-

фіброзною тканиною (рис. 3.12). У складі грануляційної тканини 

розташовуються дрібнодисперсні частинки пластичного матеріалу, гістіоцити, 

лімфоцити, незначна кількість нейтрофільних гранулоцитів, а також подекуди 

містяться фібробласти. По периферії дефекту переважає ретикуло-фіброзна 

тканина із фібробластами та поодинокими колагеновими волокнами. Кількість 
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новоутворених судин у складі регенерату помірна, окремі з них дещо 

розширені, переповнені еритроцитами. 

 

 
 

Рисунок 3.12 − Дефект заповнений МТА (14 доба). 1 − новоутворені 

лакуни у кістковій тканині. 2 − активні остеобласти. 3 − переповнення 

еритроцитами капілярів ретикуло-фіброзної тканини. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 

 

По периферії дефекту у кістковій тканині наявні неглибокі лакуни з 

остеокластами, а внаслідок некротичних змін трапляються остеоцитарні лакуни 

без остеоцитів. Судини окремих каналів остеонів розширені, переповнені 

еритроцитами. Проте, на поверхні більш збережених кісткових трабекул 

розташовується помірна кількість активних остеобластів. На окремих ділянках 

візуалізується відгалуження кісткових пластинок, які проникають у склад 

сполучної тканини регененерату. В остеоцитарних лакунах наявні остеоцити.  

Дослідження гістопрепаратів цієї ж групи тварин на 30 добу виявило, що 

дефект заповнений складним регенератом, що містить достатню кількість 

новоутворених судин, переповнених еритроцитами, між якими візуалізуються 

поодинокі нейтрофільні гранулоцити (рис. 3.13). Грануляційна тканина в центрі 
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регенерату подекуди інфільтрована лімфоцитами, плазматичними клітинами, 

гістіоцитами та незначною кількістю нейтрофільних гранулоцитів. 

 

Рисунок 3.13 − Дефект кісткової тканини заповнений матеріалом МТА (30 

доба). 1 − нерівномірне розташування активних остеобластів на поверхні 

кісткових балок; 2− збережені остеоцити у лакунах; 3− ретикуло-фіброзна 

тканина, що заповнює дефект у кістковій тканині нижньої щелепи. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 

 

Необхідно зазначити, що у периферичних зонах дефекту у клітинному 

складі регенерату переважають фібробласти та наявна помірна кількість 

колагенових волокон, а також візуалізуються відгалуження кісткових балок, із 

збереженим остеоїдом та остеоцитами у лакунах. По периферії зазначених 

кісткових балок спостерігається проліферація остеобластів. 

На 90 добу цієї ж групи тварин у материнській кістковій тканині 

альтеративних змін не виявили (рис. 3.14). Репаративний остеогенез 

спостерігали у периферичних ділянках (з боку материнської кістки) та у 

центральних зонах дефекту. Окремі судини каналів остеонів, що розташовані в 

материнській кістці розширені, переповнені еритроцитами. У ділянках 

материнської кістки, що межує з дефектом відзначається утворення кісткової 
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тканини. Кістковий матрикс новоутвореної кісткової тканини нерівномірно 

базофільний, остеоцитарні лакуни розташовуються нерівномірно та нещільно.  

 

 
 

Рисунок 3.14 − Дефект кісткової тканини заповнений матеріалом МТА (90 

доба). 1 − новоутворена кісткова тканина; 2 − розширені та помірно наповнені 

кров’ю судини сполучної тканини регенерату. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб. х 400. 

 

Цементні лінії звивисті, втрачають своє паралельне розташування, подекуди 

розрихлені, інтенсивно базофільні. Від материнської кістки відгалужуються 

добре розвинені новоутворені кісткові балки, навколо яких візуалізуються 

активні остеобласти, що синтезують компоненти кісткового матриксу. У 

центральних ділянках новоутворених кісткових балок візуалізуються 

сформовані остеоцити, що розміщуються в остеоцитарних лакунах. У 

центральних ділянках дефекту наявна помірна кількість сполучної тканини, що 

містить незначну кількість фібробластів, колагенових волокон, а також дещо 

розширені капіляри, наповнені еритроцитами. Навколо капілярів 

нагромаджуються клітини остеогенного диферону, у тому числі остеобласти, 

що синтезують компоненти кісткового матриксу.  
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У гістопрепаратах, дефект кісткової тканини яких був заповнений 

композицією на основі бета–трикальцій фосфату (β-ТКФ), на 14 добу 

спостерігали складний регенерат, що містить елементи пластичного матеріалу 

(рис. 3.15) та включає елементи пухкої і ретикуло-фіброзної тканини. У 

регенераті наявна значна кількість новоутворених судин.                                       

 

 
 

Рисунок 3.15 − Дефект кісткової тканини заповнений композицією на 

основі β-ТКФ (14 доба). 1 − активні остеобласти на поверхні кісткових балок; 

2 − розширення та переповнення еритроцитами судин ретикуло-фіброзної 

тканини, що входить до складу складного регенерату. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 
 

У ділянці дефекту кісткової тканини наявні неглибокі лакуни, які містять 

дрібні остеогенні елементи, поодинокі остеокласти. У периферичних зонах 

дефекту наявні новоутворені лакуни, виповнені остеобластами, подекуди 

спостерігається проліферація молодих остеобластів. По периферії регенерату 

наявна значна кількість новоутворених судин, у стромі візуалізуються 

фібробласти та помірна  кількість колагенових волокон. Наявні активні 

остеобласти, призматичної форми з базофільною цитоплазмою, які синтезують 

компоненти кісткового матриксу. Судини каналів остеонів, що розміщені поруч 
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з ділянками деструкції розширені, переповнені еритроцитами. У периферичних 

зонах дефекту відзначається інтенсивна регенерація кісткової тканини. 

Зокрема, візуалізуються відгалуження кісткових балок, остеоїд, остеоцитарні 

лакуни із збереженими остеоцитами. По периферії від зазначених кісткових 

балок розміщується значна кількість активних остеобластів, а також 

недиференційованих остеогенних клітин. У новоутворених остеоцитарних 

лакунах розташовуються збережені остеоцити, з об’ємним округлим ядром та 

помірно широкою, дещо базофільною цитоплазмою.  

На 30 добу дослідження гістопрепаратів цієї ж групи тварин краї 

материнської кісткової тканини у ділянці дефекту не містять виражених 

деструктивних змін, лише подекуди візуалізуються округлі заглиблення у 

кістковій тканині поруч з якими нагромаджується значна кількість активних 

остеобластів (рис. 3.16).  

 

Рисунок 3.16 − Дефект кісткової тканини заповнений композицією на 

основі β-ТКФ (30 доба). 1 − значна кількість активних остеобластів на поверхні 

кісткових балок; 2 − значна кількість новоутворених судин; 3 − ретикуло-

фіброзна тканина; 4 − глибокий дефект у кістковій тканині, заповнений 

ретикуло-фіброзною тканиною; 5 − збережені остеоцити у лакунах; 6 − 

поодинокі лакуни без остеоцитів. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. х 

400. 
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На поверхні кісткової тканини густим частоколом розташовані активні 

остеобласти, що синтезують компоненти кісткового матриксу. У окремих 

ділянках материнської кісткової тканини наявні мікротріщини, поруч з якими 

нагромаджується значна кількість дрібних остеогенних елементів, а також 

остеобластів, молодих клітин сполучної тканини. Більшість остеоцитів у 

материнській кістковій тканині збережені, їх ядра візуалізуються в 

остеоцитарних лакунах. Проте, подекуди наявні остеоцитарні лакуни без 

остеоцитів. Від країв материнської кісткової тканини відгалужуються тоненькі 

балки новоутвореної кістки, що розміщуються у ретикуло-фіброзній тканині. 

Увесь дефект заповнений ретикуло-фіброзною тканиною, з помірною кількістю 

колагенових волокон та значною кількістю новоутворених судин. Більшість 

новоутворених судин помірно розширені, переповнені еритроцитами, що 

свідчить про посилений притік крові до ділянки дефекту та активне постачання 

кисню та поживних речовин, що є необхідним для нормального перебігу 

остеогенезу. Навколо фрагментів пластичного матеріалу, що розташовуються у 

ретикуло-фіброзній тканині та поблизу материнської кістки відзначається 

нагромадження дрібних остеогенних елементів, подекуди візуалізуються 

активні остеобласти, з появою тонких новоутворених кісткових балок. 

На 90 добу у периферичних зонах дефекту спостерігали достатню 

кількість новоутвореної кісткової тканини, що оточена залишками сполучної 

тканини, яка містить достатню кількість фібробластів та колагенових волокон 

(рис. 3.17). У сполучній тканині наявна значна кількість новоутворених 

капілярів, більшість з яких розширені, переповнені еритроцитами. Подекуди 

сполучнотканинні прошарки інфільтровані плазматичними клітинами, 

лімфоцитами. На поверхні кісткових балок розташовуються досить щільно 

активні остеобласти. Подекуди в материнській кістковій тканині наявні 

неглибокі лакуни, що містять поодинокі остеокласти, а також активні 

остеобласти. У периферичних ділянках дефекту, формується помірна кількість 

кісткової тканини, кістковий матрикс якої недостатньо мінералізований, 
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забарвлений у світло-фіолетовий колір, з поодинокими остеоцитами в 

остеоцитарних лакунах. Ядра остеоцитів у зазначених ділянках неоднорідної 

форми, досить часто видовжені.  

                                                                                   

 
 

Рисунок 3.17 − Дефект кісткової тканини заповнений композицією на 

основі β-ТКФ (90 доба). 1 − новоутворена кісткова тканина; 2 − фрагменти 

волокнистої сполучної тканини; 3 − помірно розширені судини сполучної 

тканини; 4 − активні остеобласти на поверхні кісткових балок. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 
 

У центральних зонах дефекту розташовуються тоненькі балки 

новоутвореної кістки з інтенсивно еозинофільним кістковим матриксом, значна 

кількість елементів кісткового диферону, у тому числі активних остеобластів, а 

також розширені, переповнені кров’ю капіляри, незначна кількість 

фібробластів. 

У гістопрепаратах, де дефект кісткової тканини був заповнений 

композицією на основі ГА, на 14 добу спостерігали заповнення дефекту 

складним регенератом, який включає елементи пухкої і ретикуло-фіброзної 

тканини (рис. 3.18.). У регенераті наявна значна кількість новоутворених судин. 

Деякі з них розширені, помірно наповнені еритроцитами, спостерігаються 
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поодинокі нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, плазматичні клітини.             

 

 
 

Рисунок 3.18 −  Дефект кісткової тканини заповнений композицією на 

основі ГА (14 доба). 1 − дефект заповнений грануляційною тканиною; 2 − 

активні остеобласти у зоні дефекту. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб. 

х 400. 

 

У периферичних зонах дефекту відзначається інтенсивна регенерація кісткової 

тканини. Зокрема, активні остеобласти, які синтезують компоненти кісткового 

матриксу, формуванням тонких кісткових балок та новоутворені остеоцитарні 

лакуни із остеоцитами. 

На 30 добу спостерігали складний регенерат, що заповнює ділянку 

пошкодження, утворений ретикуло-фіброзною тканиною, у яку вростають тонкі 

новоутворені кісткові балки, що відгалужуються від материнської кісткової 

тканини (рис. 3.19.). Слід зазначити, що у складі ретикуло-фіброзної тканини 

візуалізується значна кількість новоутворених судин, які забезпечують 

кровопостачання та інтенсивний перебіг регенерації в ділянці пошкодження та 

наявна значна кількість колагенових волокон, що розташовуються в основній 

речовині сполучної тканини. Також поява кісткової тканини відзначається у 
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ділянках локалізації пластичного матеріалу, навколо якого нагромаджуються 

молоді остеогенні елементи та активні остеобласти, які синтезують компоненти 

кісткового матриксу, з формуванням тонких кісткових балок.                               

 

 

Рисунок 3.19 − Дефект кісткової тканини заповнений композицією на 

основі ГА (30 доба). 1 − дефект кісткової тканини заміщений ретикуло-

фіброзною тканиною, з помірною кількістю фібробластів (2) та колагенових 

волокон (3); 4 − збережені остеоцити в остеоцитарних лакунах; 5 − помірна 

кількість активних остеобластів на поверхні кісткових балок. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 

 

Навколо кісткової тканини та поруч з новоутвореними кістковими балками 

візуалізується значна кількість активних остеобластів, що розташовуються 

досить щільно, проміжки між ними незначні. Остеоцитарні лакуни 

розміщуються рівномірно, в кожній з них візуалізується ядро остеоцита. 

Судини каналів остеонів незначно розширені, наповнені еритроцитами. 

На 90 добу встановлено інтенсивний перебіг процесів регенерації, що 

супроводжуються формуванням кісткової тканини по периферії, і  дещо 

меншою мірою в центрі дефекту (рис. 3.20). У периферичних зонах дефекту від 

материнської кісткової тканини відгалужуються новоутворені кісткові 
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пластинки, з помірно базофільним кістковим матриксом та остеоцитами, що 

розташовані в остеоцитарних лакунах. Остеоцити в новоутвореній кістці досить 

часто містять об’ємні овальні ядра, що заповнені світлими еухроматиновими 

ділянками, що вказує на інтенсивний перебіг обмінних процесів у зазначених 

клітинах.  

 

 
 
Рисунок 3.20 − Дефект кісткової тканини заповнений композицією на 

основі ГА (90 доба). 1 − новоутворена кісткова тканина по периферії 

материнської кістки (2); 3 − велика кількість активних остеобластів, що 

розміщені суцільним шаром на поверхні кісткової тканини. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином. Зб. х 400. 

 

У центральних зонах дефекту у елементах червоного кісткового мозку 

візуалізуються тоненькі новоутворені кісткові пластинки. У периферичних 

зонах дефекту трапляються замкнені кісткові структури, у яких візуалізуються 

елементи червоного кісткового мозку. Навколо кісткових балок візуалізується 

значна кількість активних остеобластів призматичної форми, з виразно 

базофільною цитоплазмою, які синтезують компоненти кісткового матриксу. 

Проміжки між активними остеобластами незначні. Окремі судини каналів 

остеонів розширені, містять еритроцити. 
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Отже, проведені дослідження вказують на те, що характер морфологічних 

змін після формування дефекту з використанням та без використання 

біоматеріалів на 14 добу відрізняється різним ступенем деструкції кісткових 

пластинок із подальшим лізисом, скупченням базофільної речовини та 

інфільтрацією сполучнотканинних структур нейтрофільними гранулоцитами. 

Проте, у гістопрепаратах груп тварин із введенням у створений дефект 

запропонованих композицій спостерігали найменш виражені ознаки запалення 

та процесу деструкції кісткової тканини, а значна кількість новоутворених 

кровоносних судин, наявність великої кількості активних остеобластів та 

синтез молодих кісткових балок свідчить про ознаки репаративної регенерації 

кісткової тканини. Гістопрепарати у групах тварин без введення біоматеріалу, з 

введенням МТА та запропонованих композицій на основі ГА та органічних 

біоревіталізантів на 30 добу та 90 доби відрізнялись характером патологічних 

змін. Так, у групі тварин дефект кісткової тканини яких залишався без введення 

біоматеріалів і надалі спостерігали ознаки запалення, процеси деструкції 

кісткових пластинок та слабо виражені явища регенерації кісткової тканини, у 

групі із введенням матеріалу МТА ознаки запалення та процеси деструкції 

кісткових пластинок були менш вираженими та спостерігалось стимулювання 

регенерації кісткової тканини, а при використанні запропонованих композицій 

на основі ГА та β-ТКФ та органічних біоревіталізантів у тварин ознаки 

запальної реакції були практично відсутні, а процеси замісної репарації 

протікали інтенсивно. 

Відтак, при застосуванні композицій на основі ГА та β-ТКФ порівняно з 

групами тварин, яким вводили препарат МТА, спостерігали більш виражену 

протизапальну дію та інтенсивніший перебіг репараційних процесів у кістковій 

тканині, про що свідчить значна кількості новоутворених кровоносних судин, 

наявність великої кількості активних остеобластів та синтез молодих кісткових 

балок. Тому при хронічних формах періодонтиту, особливо з набутою широкою 

верхівкою кореня зуба, можна рекомендувати застосовувати запропоновані 
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остеотропні композиції, які будуть стимулювати та пришвидшувати 

біоревіталізацію та репаративну регенерацію позаверхівкових тканин зуба. 

Отже, мікроскопічно у фрагментах слизової оболонки щоки тварин 

спостерігали міжтканинне поширення і включення в клітинний матрикс 

компонентів препаратів  для біоревіталізації, що сприяло збільшенню кількості 

та активності фібробластів і формуванню пучків колагену, покращувало 

трофіку тканин. Засіб для ревіталізації та біорепарації із біоревіталізантів 

виявляв вираженішу регенераційно-репаративну ефективність, ніж окремо взяті 

пластикостимулятори. 

У гістопрепаратах груп тварин із введенням у створений дефект 

запропонованих композицій спостерігали найменш виражені ознаки запалення 

та процесу деструкції кісткової тканини, а значна кількість новоутворених 

кровоносних судин, наявність великої кількості активних остеобластів та 

синтез молодих кісткових балок свідчить про більш виражені ознаки 

регенерації кісткової тканини порівняно із групою контролю. 

Пластикостимулювальні, реконструктивні та остеотропні властивості 

запропонованих композицій дозволяють рекомендувати їх використання при 

лікуванні хворих на хронічний періодонтит з метою пришвидшення та 

покращення регенерації позаапікальних тканин. 

 

Основні положення розділу викладені у наступних публікаціях [61, 76, 

198]. 

 

  



105 
  

РОЗДІЛ 4 

БІОХІМІЧНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ РЕПАРАЦІЙНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ 

ПІД ВЛИВОМ БІОПРЕПАРАТІВ ТА ЇХ КОМПОЗИЦІЙ 

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ДЕСТРУКЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

 

 

За сучасним уявленням в основі патогенезу захворювань тканин 

періодонту є один із універсальних механізмів пошкодження клітинних 

мембран – ПОЛ [60, 63, 128]. При надмірному вільнорадикальному 

пероксидному окисненні ліпідів у великій кількості утворюються активні 

форми кисню (супероксид аніон-радикал О2ˉ, синглетний кисень О2
•), 

пероксиди, кетони, діальдегіди та інші, які взаємодіють не лише між собою, а 

також із біологічними макромолекулами [6]. Це викликає напруження АОС, що 

виявляється зменшенням контролю над вільнорадикальними реакціями. При 

цьому СОД каталізує дисмутацію супероксидного аніон-радикалу (О2ˉ) і 

перешкоджає його перетворенню в гідроксильний радикал, а каталаза 

забезпечує розпад пероксиду водню до води та кисню. Це стабілізує клітинні 

мембрани, запобігає пошкодженню біоструктур і сприяє регенерації кісткової 

тканини [64, 147, 182]. Надмірна ліпопероксидація створює несприятливі умови 

для функціонування тканин періодонту, що спричиняє модифікацію білків та 

ферментів, зміну їх активності, руйнування фосфоліпідів мембран та 

порушення транспорту іонів. Тому маркерами важкості перебігу запального 

процесу в періодонті можуть бути не тільки рівень ПОЛ та АОС, їх 

антиоксидантно-прооксидантний баланс (індекс АПІ), а й тканиноспецифічні 

ферменти – ЛФ та КФ. 

Хронічні форми періодонтиту характеризуються деструкцією 

періапікальних тканин, що виявляється руйнуванням як органічних, так і 

неорганічних її компонентів. Діагностичними показниками деструкції кісткової 

тканини є зміна концентрації іонів кальцію та фосфору, а також вмісту білка. 
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Оскільки хронічні форми періодонтиту займають чільне місце серед усіх 

стоматологічних захворювань, нам було важливо оцінити ефективність впливу 

на динаміку регенерації кісткової тканини запропонованих композицій на 

основі β-ТКФ та ГА порівняно з загальноприйнятим препаратом МТА. 

 

4.1. Перебіг регенерації кісткової тканини за біохімічними показниками 

сироватки крові 

 

Результати проведених досліджень свідчать, що при запально-

деструкційних процесах у кістковій тканині тварин активність процесів 

вільнорадикального окиснення істотно зросла (табл. 4.1). Відтак, у всіх 

дослідних групах на 14 добу встановлено підвищення рівня МДА.                      

 

Таблиця 4.1 – Показники концентрації продуктів ПОЛ, ферментів АОС та 

АПІ в сироватці крові щурів на 14 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин МДА, 

мкмоль/л 
СОД,  

мккат/л 
Каталаза, 
мккат/л АПІ 

І Контроль (n=10) 2,35±0,03 7,46±0,27 0,263±0,012 3,29 

ІІ Група порівняння 
(n=10) 5,43±0,06   4,68±0,22   0,164±0,003   0,89 

ІІІ МТА (n=10) 5,35±0,06   5,08±0,16   0,178±0,003   0,98 

ІV 
Композиція на 
основі β-ТКФ 
(n=10) 

4,63±0,04 °°°


 5,98±0,21 °°°


 0,212±0,003 °°°


 1,34 

V Композиція на 
основі ГА (n=10) 

4,48±0,06 °°°


 6,17±0,19 °°°


 0,217±0,003 °°°


 1,43 

 
Примітка: ** – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при р<0,01; 

*** – р<0,001; °°° – показник вірогідності різниці порівняно з групою 

порівняння при р<0,001 
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При цьому у групі тварин зі створеним дефектом кісткової тканини без 

введення біоматеріалу концентрація МДА була найбільшою та перевищувала 

показники контрольної групи тварин у 2,3 раза, що статистично вірогідно 

(р<0,001). У групі тварин, у яких дефект кісткової тканини був виповнений 

біоінертним препаратом МТА, вміст МДА зріс у 2,3 раза (р<0,001). Найкращі 

результати спостерігали у IV та V дослідних групах. Наприклад, у групі тварин, 

де використовували композицію на основі β-ТКФ та органічних 

біоревіталізантів, концентрація МДА зросла у 2 раза порівняно з інтактними 

тваринами (р<0,001), а у групі тварин, яким у створений дефект кісткової 

тканини вносили аналогічну композицію на основі ГА, вміст МДА хоча і 

перевищував контрольні показники у 1,9 раза (р<0,001), але був відносно 

меншим порівняно з іншими групами. Такі результати засвідчують, що активація 

ПОЛ у тварин із створеним дефектом кісткової тканини без використання 

біоматеріалу та у групі тварин, де використовували загальноприйнятий для 

обтурації просвіту верхівки кореня препарат МТА була найінтенсивнішою. 

Проявам дії вільних радикалів та пероксидних сполук перешкоджає 

складна АОС, яка контролює і гальмує всі етапи вільнорадикальних реакцій, 

основний механізм яких пов’язаний з ланцюгом обернених окисно-відновних 

реакцій, що зводиться до зниження концентрації цитотоксичних гідроксильних 

радикалів і направлений на збереження оптимального метаболічного балансу в 

клітині [64, 182]. Наші дослідження показали, що активність СОД у групі 

тварин, де кісткову тканину піддавали деструкційним змінам і рана була ушита 

під кров’яним згустком, зменшилась у 1,6 раза з 7,46±0,27 мккат/л у контролі 

до 4,68±0,22 мккат/л у групі порівняння (р<0,001). У групі тварин, де дефект 

кісткової тканини був заповнений препаратом МТА, концентрація ферменту 

знизилась у 1,5 раза (р<0,001). Натомість при застосуванні композицій на 

основі β-ТКФ та ГА рівень СОД був вищим порівняно з показниками тварин II 

групи в 1,27 раза (р<0,001) та в 1,32 раза (р<0,001) відповідно, проте не досягав 

показників здорових щурів (р<0,001-0,01). 
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Експресія антиоксидантного ферменту каталази, яка забезпечує розпад 

пероксиду водню до води і кисню, була найнижчою у тварин ІІ і ІІІ дослідних 

груп і становила 0,164±0,003 мккат/л і 0,178±0,003 мккат/л відповідно, що 

перевищувало в 1,55 раза показники 0,263±0,012 мккат/л у щурів з інтактними 

тканинами (див. табл. 4.1). При цьому наявність препарату МТА в рані 

практично не впливало на перебіг запального процесу в кістковій тканині 

(р>0,05). У дослідних групах, де дефект був заповнений композиціями на 

основі β-ТКФ та ГА, концентрація каталази була нижчою від показників 

інтактних тварин лише в 1,2 раза з невеликою перевагою композиції із вмістом 

ГА. 

Інтенсивність перебігу ПОЛ в тканинах можна характеризувати 

неспецифічні, адаптаційні можливості організму, а за вмістом антиоксидантів 

оцінювати їх компенсаторний потенціал. Окрім цього ці два показники 

взаємозв’язані та взаємозалежні. Підтвердженням цього є зміна АПІ у різних 

дослідних групах де спостерігали зниження показників індексу (рис. 4.1.).          

 

 

Рисунок 4.1 – Антиоксидантно-прооксидантний індекс сироватки крові (%) 

щурів різних груп на 14 добу експерименту порівняно з групою контролю 
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У групі дослідних тварин зі створеним дефектом кісткової тканини без 

введення біоматеріалу величина АПІ зменшилася на 73 %, а у дослідній групі 

тварин, де деструкція кісткової тканини була заповнена біоматеріалом МТА, – 

на 70 % порівняно з інтактними тваринами (р<0,001). При цьому у групах 

тварин, де дефект був заповнений композиціями на основі β-ТКФ та ГА індекс 

АПІ понизився до 1,34 та 1,43 відповідно, що на 59 % та 57 % нижче порівняно з 

контролем 3,29, але істотно вищий, ніж у групі порівняння 0,89 (р<0,001). 

Зменшення активності ферментів АОС з одночасним посилення процесів 

ліпопероксидації свідчить про порушення узгодженості в роботі цих систем, яке 

є найбільш вираженим у дослідній групі тварин, де деструкція кісткової тканини 

залишалась без введення біоматеріалу та у групі тварин з використанням 

препарату МТА. Це підтверджує не тільки наявність тривалих деструкційних 

змін у кістковій тканині щелеп щурів, але й виснаження фізіологічної 

антиоксидантної системи їх організму. 

Надмірна активація вільнорадикальних процесів спричиняє фрагментацію 

ліпідів мембран та окиснення мембранних білків, що призводить до порушення 

транспорту іонів та метаболітів, відтак погіршує синтез колагену та посилює 

резорбції кісткової тканини. Відомо, що метаболізм кісткової тканини 

характеризується двома різнонаправленими процесами – утворенням нової 

кісткової тканини остеобластами та резорбцією старої – остеокластами, які 

пов’язані між собою. Ступінь регенерації кісткової тканини та її руйнування 

можна оцінити за активністю ферментів КФ та ЛФ, що синтезуються цими 

клітинами [11]. Під час експерименту нами встановлено, що у тварин II групи із 

створеним дефектом кісткової тканини на 14 добу у сироватці крові (табл. 4.2) 

виявили зростання вмісту лізосомальних ферментів порівняно з показниками 

інтактної групи тварин як КФ у 2,4 раза з 1,82±0,04 мккат/кг до 4,38±0,06 

мккат/кг, так і ЛФ 2,9 раза з 6,33±0,04 мккат/кг до 18,3±0,2 мккат/кг відповідно 

(р<0,001). При дослідженні взаємодії препарату МТА і деструкційно зміненої 

кісткової тканини у тварин III групи спостерігали також зростання у крові 

концентрації КФ у 2,3 раза, а ЛФ у 2,7 раза порівняно з групою контролю (р<0,001). 
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Таблиця 4.2 – Показники концентрації білка та активності ЛФ і КФ 

сироватки крові щурів на 14 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин Білок, 

г/л 
ЛФ, 

мккат/кг 
КФ, 

мккат/кг ЛФ/КФ 

І Контроль (n=10) 71,6±1,2 6,33±0,04 1,82±0,04 3,47 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

100,3±1,6   18,3±0,2   4,38±0,06   4,18 

ІІІ МТА (n=10) 93,5±1,1   17,3±0,2 °°°


 4,21±0,02 °


 4,11 

ІV 
Композиція на 
основі β-ТКФ 
(n=10) 

86,3±1,5 °°°


 13,6±0,2 °°°


 3,65±0,04 °°°


 3,73 

V Композиція на 
основі ГА (n=10) 

84,6±1,3 °°°


 12,5±0,3 °°°


 3,37±0,04 °°°


 3,71 

 
Примітка: *** – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при 

р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння при 

р<0,05; °° – р<0,01; °°° – р<0,001 

 

Однак, у групі тварин, де деструкція кісткової тканини була заповнена 

композицією на основі β-ТКФ вміст КФ зріс у 2 раза, а ЛФ у 2,1 раза (р<0,001), 

а при використанні композиції на основі ГА також спостерігали збільшення 

концентрації КФ, проте лише у 1,85 раза, а ЛФ – у 2 раза порівняно з інтактною 

групою тварин, що статистично вірогідно (р<0,001). Зважаючи на те, що 

фермент КФ є маркером остеокластів, тому збільшення його вмісту може 

вказувати на локальну активацію цих клітин, які зумовлюють резорбцію 

кісткової тканини. Фермент ЛФ є маркером остеобластів, а підвищення її 

активності може бути виявом компенсаторної реакції на порушений 

метаболізм. Оскільки у групі дослідних тварин без використання біоматеріалів 

та у групі з використанням препарату МТА активність КФ та ЛФ була вищою, 

це може свідчити про інтенсивніший деструкційний процес порівняно з двома 
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іншими дослідними групами тварин. Окрім того, на особливості мінерального 

обміну в зоні деструкції може вказувати індекс мінералізації (ІМ), який 

розраховували за співвідношенням цих ферментів (ЛФ/КФ). Так, у групі 

тварин, у якій після локального руйнування кісткової тканини рану ушивали 

під кров’яним згустком без уведення біоматеріалу, ІМ зріс на 20,5 % порівняно 

з групою контролю. У групах тварин, де використовували біоматеріали також 

спостерігали зростання індексу. Так, при застосуванні препарату МТА він зріс 

на 18,4 %, а у дослідних групах, де використовували досліджувані композиції 

на основі β-ТКФ та ГА лише на 7 %. Значне зростання тканиноспецифічних 

ферментів та показника ІМ у сироватці крові дослідних тварин ІІ і ІІІ груп 

свідчить про більш виражений деструкційний процес у кістковій тканині і 

недостатньо активний остеогенез. 

Надмірна ліпопероксидація спричиняла розвиток в кістці запального 

процесу, інтенсивність якого характеризується вмістом загального білка (табл. 

4.2, рис. 4.2). У тварин із створеним дефектом кісткової тканини без введення    

  

 

  
Рисунок 4.2 − Показники концентрації загального білка (%) у сироватці 

крові на 14 добу експерименту порівняно з групою контролю 
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біоматеріалу на 14 добу спостерігали збільшення концентрації білка у 

сироватці крові у 1,4 раза, у ІІІ групі – у 1,3 раза, а в IV і V групах – у 1,2 раза 

порівняно з контрольною групою тварин, що є статистично вірогідним 

(р<0,001).  Це може вказувати на меншу активність запального процесу, а отже 

і деструкцію кісткової тканини у групах тварин, де використовували композиції 

на основі β-ТКФ та ГА. 

Остеобласти контролюють мінералізацію шляхом регуляції транспорту 

іонів кальцію та фосфору через свої мембрани. Присутня в них ЛФ звільняє 

неорганічний фосфор з органічних фосфоровмісних сполук. Вивільнена фосфорна 

кислота реагує з солями кальцію з утворенням Са3(РО4)2. Тому, макроелементи 

кальцій та фосфор є нетрадиційними маркерами метаболізму кісткової тканини. 

Як свідчать результати, які представлено в табл. 4.3, у групі тварин зі створеним 

дефектом кісткової тканини спостерігали одночасне зростання                             

 

Таблиця 4.3 – Показники вмісту кальцію та фосфору в сироватці крові 

щурів на 14 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин Кальцій, 

ммоль/л 
Фосфор, 
ммоль/л Са2+/Р3+ 

І Контроль (n=10) 2,33±0,03 2,19±0,04 1,06 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

4,56±0,03   2,96±0,04   2,08 

ІІІ МТА (n=10) 4,25±0,03 °°°


 2,85±0,03 °


 1,49 

ІV Композиція на основі 
β-ТКФ (n=10) 

3,87±0,03 °°°


 2,81±0,03 °°


 1,38 

V Композиція на основі 
ГА (n=10) 

3,72±0,02 °°°


 2,79±0,03 °°


 1,33 

 
Примітка: *** – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при 

р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння при 

р<0,05; °° – р<0,01; °°° – р<0,001 
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вмісту іонів кальцію у 2 раза до 4,56±0,03 ммоль/л (р<0,001) та іонів фосфору в 

1,4 раза до 2,96±0,04 ммоль/л (р<0,001) порівняно з групою контролю, де ці 

показник становили 2,33±0,03 ммоль/л та 2,19±0,04 ммоль/л відповідно. 

Подібна динаміка змін спостерігалася у групах тварин, дефекти кісткової 

тканини яких були заповнені біоматеріалами. Відтак, у ІІІ групі тварин 

концентрація кальцію зросла у 1,8 раза, а фосфору – у 1,3 раза, у IV групі вміст 

кальцію збільшився у 1,7 раза, а фосфору – у 1,3 раза, у V дослідній групі 

концентрація кальцію зросла у 1,6 раза, а фосфору – у 1,3 раза порівняно з 

групою контролю, що є статистично вірогідним (р<0,001). Таке збільшення 

вмісту даних макроелементів у сироватці крові щурів є наслідком руйнування 

неорганічної складової кістки. 

Збалансованість процесів деструкції та регенерації характеризує індекс 

співвідношення кальцію та фосфору. Аналіз показників даного індексу (рис. 

4.3, див. табл. 4.3) дозволив виявити найгірший результат у групі тварин, де 

дефекти кісткової тканини були ушиті під кров’яним згустком. 

 

 

 
Рисунок 4.3 – Показники індексу мінералізації (%) в сироватці крові щурів 

на 14 добу експерименту порівняно з групою контролю 
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Зростанням індексу відбувалося аж на 96 % порівняно з інтактними тваринам, 

що статистично достовірно (р<0,001). У групі тварин, де дефекти кісткової 

тканини були заповнені препаратом МТА, кальцій-фосфорний індекс зріс на 

41 % (р<0,001). Проте, у дослідній групі тварин, де дефекти кісткової тканини 

були заповнені композицією на основі β-ТКФ величина індексу збільшилася на 

30 %, а у V групі, де використовували композицію на основі ГА  органічних 

біоревіталізантів – лише на 25 % порівняно з групою контролю (р<0,01). Таке 

незначне зростання індексу співвідношення кальцію та фосфору у групах, де 

було використано композиції на основі β-ТКФ та ГА свідчить про активне 

використання кістковою тканиною іонів кальцію, що може вказувати на 

позитивний вплив остеотропних препаратів на процеси регенерації. 

Отже, деструкційний процес супроводжується надмірною ініціацією 

вільно-радикального окиснення та зменшенням активності ферментів АОС. 

При застосуванні композицій на основі β-ТКФ та ГА спостерігається менша 

інтенсивність процесів ПОЛ та вища антиоксидантна активність, що створює 

більш сприятливі умови для регенерації та мінералізації кісткової тканини у 

зоні ушкодження порівняно з групою тварин, де дефекти кісткової тканини не 

були заповнені біоматеріалом або групою, де використовували МТА.  

Процес регенерації завжди включає в себе процеси розпаду пошкоджених 

клітин, становлення міжклітинних зв’язків та адаптаційної перебудови 

регенерату. В основі регенерації кістки лежить взаємодія трьох основних 

біологічних елементів: клітин, чинників росту і диференціювання та 

міжклітинної речовини. Основними одиницями регенерації кістки є клітини. 

Клітинні елементи пошкоджених тканин у зоні деструкції кісткової тканини 

слугують пусковою стадією запалення з одночасною активацією системних та 

місцевих механізмів загоєння кістки, що з часом призводить до переважання 

анаболічних процесів над катаболічними [149]. Аналогічна позитивна динаміка 

змін спостерігалася на 30 добу і в нашому експериментальному дослідженні.  
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Як видно з табл. 4.4 та рис. 4.4 найкращі результати були отримані у групі 

тварин, де дефект кісткової тканини був заповнений композицією на основі ГА. 

Усі показники системи ПОЛ-АОС наблизились до показників інтактної групи 

тварин. Проте, АПІ все ще був нижчим контрольних показників. На нашу 

думку, пригнічення процесів ліпопероксидації відбувається за рахунок 

аскорбінової кислоти, яка володіє сильно вираженим антиоксидантним ефектом 

та входить до складу композиції на основі ГА. Менш виражена позитивна 

динаміка спостерігалася у групі тварин, де дефект кісткової тканини 

заповнювали композицією на основі β-ТКФ. Так, активність ферментів АОС 

наблизилась до показників інтактних тварин, проте вміст МДА був все ще  

 

Таблиця 4.4 – Показники концентрації продуктів ПОЛ, ферментів АОС та 

АПІ в сироватці крові щурів на 30 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин МДА, 

мкмоль/л 
СОД,  

мккат/л 
Каталаза, 
мккат/л АПІ 

І Контроль (n=10) 2,35±0,03 7,46±0,27 0,263±0,012 3,29 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

4,42±0,05   5,11±0,18   0,181±0,008   1,20 

ІІІ МТА (n=10) 3,45±0,05 °°°


 5,75±0,12 °°


 0,211±0,011 °

 1,73 

ІV 
Композиція на 
основі β-ТКФ 
(n=10) 

2,43±0,02 °°°


 6,87±0,15 °°°  0,236±0,009 °°°  2,92 

V Композиція на 
основі ГА (n=10) 

2,41±0,02 °°°  7,12±0,17 °°°  0,241±0,008 °°°  3,05 

 

Примітка: * – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при р<0,05; 

** – р<0,01; *** – р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою 

порівняння при р < 0,05; °° – р<0,01; °°° – р<0,001 
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Рисунок 4.4 – Антиоксидантно-прооксидантний індекс (%) в сироватці 

крові щурів на 14 добу експерименту порівняно з групою контролю 

 

вищим на 3 % (р<0,05), а АПІ – нижчим на 11 % порівняно з групою контролю, 

що є статистично вірогідним. Отримані показники свідчать про все ще 

присутній незначний дисбаланс між показниками ПОЛ-АОС.  

У групі тварин, де дефекти кісткової тканини були ушиті під кров’яним 

згустком та у групі, де були заповнені препаратом МТА спостерігали незначну 

позитивну динаміку. В обох групах концентрація МДА суттєво перевищувала 

показники інтактних тварин, зокрема у ІІ групі – на 88 % до 4,42±0,05 

мкмоль/л, а у ІІІ – на 47 % до 3,45±0,05 мкмоль/л порівняно з контрольною 

групою тварин − 2,35±0,03 мкмоль/л (р<0,001). Одночасно з цим спостерігалася 

і недостатня активність антиоксидантних ферментів. Наприклад, у ІІ дослідній 

групі спостерігали істотно нижчим − на 31 % вміст СОД та каталази, де їхній 

рівень коливався в межах 5,11±0,18 мккат/л і 0,181±0,008 мккат/л відповідно 

порівняно з групою контролю 7,46±0,27 мккат/л та 0,263±0,012 мккат/л 

(р<0,001). У ІІІ дослідній групі концентрація СОД відрізнялася від показників 

інтактних тварин на 23 % (р<0,001), а каталази – на 20 % (р<0,01). Це може 
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вказувати на стійкий дисбаланс між продуктами ліпопероксидації та 

антиоксидантними ферментами, що підтверджується АПІ, який був нижчим у ІІ 

групі на 64 %, а у ІІІ групі − на 47 % від контрольних показників. 

Узгодженість функціонування АОС і процесів вільнорадикального 

окиснення сприяли стабілізації плазматичних мембран, відновленню 

гомеостазу клітин та їх функцій, що підтверджується позитивною динамікою 

змін концентрації тканиноспецифічних ферментів. Проте, як свідчать 

результати, які представлені в табл. 4.5 вони не досягли показників інтактної 

групи тварин. Так, у тварин, де використовували композицію на основі ГА 

вміст КФ залишався підвищеним у 1,1 раза (р<0,001), а ЛФ – у 1,2 раза (р>0,05) 

і їх активність досягала значень 2,07±0,04 мккат/кг та 7,29±0,22 мккат/кг 

відповідно. А у IV групі тварин, дефект кісткової тканини було заповнено 

 

Таблиця 4.5 – Показники концентрації білка та активності ЛФ і КФ в сироватці 

крові щурів на 30 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин Білок, 

г/л 
ЛФ, 

мккат/кг 
КФ, 

мккат/кг ЛФ/КФ 

І Контроль (n=10) 71,6±1,2 6,33±0,04 1,82±0,04 3,47 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

90,5±1,5   13,5±0,27

 3,95±0,03


 3,42 

ІІІ МТА (n=10) 87,6±1,5   11,4±0,26 °°°


 3,29±0,03 °°°


 3,46 

ІV Композиція на 
основі β-ТКФ (n=10) 

73,5±1,0 °°°  7,57±0,17 °°°


 2,13±0,03 °°°


 3,55 

V Композиція на 
основі ГА (n=10) 

72,3±1,1 °°°  7,29±0,22 °°°


 2,07±0,04 °°°


 3,52 

 
Примітка: *** – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при 

р<0,001; °°° – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння при 

р<0,001 
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композицією на основі β-ТКФ, активність ферментів КФ та ЛФ була вищою у 

1,2 раза, що відповідало аналогічним показникам у щурів V групи. Проте, ці 

результати були істотно кращими порівняно з групою тварин без використання 

остеотропних препаратів (р<0,001). У двох інших дослідних групах результати 

були гіршими. У групі тварин, де використовували препарат МТА експресія КФ  

та ЛФ була вищою показників групи контролю в 1,8 раза (р<0,001). У групі 

тварин без введення біоматеріалу вміст КФ та ЛФ залишався вищим у 2,2 раза 

та у 2,1 раза відповідно, що було достовірно вірогідним порівняно з 

контрольною групою (р<0,001).  

Поступове повернення вмісту тканиноспецифічних ферментів у сироватці 

крові до показників контрольної групи тварин може вказувати на зменшення 

інтенсивності остеолізису та переважання остеогенезу. Процес регенерації 

кісткової тканини активніше протікав у дослідних групах, де використовували 

запропоновані композиції, що підтверджується ІМ, який незначно перевищував 

показники контрольної групи. 

На позитивну динаміку запального процесу вказує і концентрація 

загального білка, яка у групах тварин, де дефекти кісткової тканини були 

заповнені композиціями на основі β-ТКФ та ГА дослідних групах відповідала 

показникам контрольної групи. Проте, дещо гірші результати були у ІІ та ІІІ 

групах тварин, де вміст загального білка перевищував контрольні показники у 

1,3 раза і становив 90,5±1,5 г/л та 1,2 раза – 87,6±1,5 г/л відповідно (р<0,001), 

що може свідчити про хронічний перебіг запального процесу. 

Незважаючи на позитивну динаміку процесів регенерації показники 

мінерального обміну були неоднозначними (табл. 4.6). Найкращі результати 

спостерігали у групі тварин, де дефект кісткової тканини був заповнений 

композицією на основі ГА. Вміст іонів кальцію на 3 % перевищував контрольні 

показники (р<0,05), проте концентрація іонів фосфору та кальцій-фосфорний 

індекс відповідали показникам інтактних тварин. Це може свідчити про високу 

активність процесів кальцифікації. Дещо повільніші процеси кальцифікації        
 



119 
  

Таблиця 4.6 – Показники вмісту кальцію та фосфору ммоль/л в сироватці 

крові щурів на 30 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин Кальцій, 

ммоль/л 
Фосфор, 
ммоль/л Са2+/Р3+ 

І Контроль (n=10) 2,33±0,03 2,19±0,04 1,06 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

3,32±0,02   2,55±0,02   1,30 

ІІІ МТА (n=10) 2,83±0,04 °°°


 2,48±0,02 °


 1,14 

ІV Композиція на основі 
β-ТКФ (n=10) 

2,51±0,02 °°°


 2,36±0,02 °°°


 1,06 

V Композиція на основі 
ГА (n=10) 

2,41±0,02 °°°


 2,26±0,03 °°°  1,06 

 
Примітка: * – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при р<0,05; 

** – р<0,01; *** – р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою 

порівняння при р<0,05; °°° – р<0,001 

 

спостерігали у групі тварин, де дефект кісткової тканини був заповнений 

композицією на основі β-ТКФ. Вміст фосфору та кальцію достовірно 

перевищував контрольні показники на 8 % (р<0,01; р<0,001 відповідно). Проте, 

кальцій-фосфорний індекс відповідав показникам  інтактних тварин. У групі 

тварин, де створений дефект кісткової тканини не був заповнений 

біоматеріалом та у дослідних групах з використанням загальноприйнятого 

препарату МТА, процеси кальцифікації протікали значно повільніше, на що 

вказували концентрація макроелементів та індекс їх співвідношення. Так, у 

групі тварин, де використовували МТА, вміст кальцію перевищував показники 

контрольної групи тварин на 21 %, а фосфору – на 13 %, що є статистично 

достовірним (р<0,001). У групі тварин, де не використовували біоматеріал, 

концентрація іонів кальцію на 42 % перевищувала контрольні показники, а 

іонів фосфору – на 16 % (р<0,001). Кальцій-фосфорний індекс в обох групах 
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перевищував показники інтактних тварин на 7 % та 23 % відповідно, що вказує 

на сповільнені процеси кальцифікації. 

Отже, поступове зниження концентрації іонів кальцію та фосфору в крові 

має прямий зв’язок з функцією остеобластів, оскільки вони регулюють їх 

транспорт через свої мембрани і, таким чином, забезпечують процес 

мінералізації кісткової тканини. 

На 90 добу після моделювання деструкції у групах тварин (табл. 4.7), 

дефект кісткової тканини яких був заповнений композиціями на основі β-ТКФ 

та ГА спостерігається повернення показників ПОЛ та активності ферментів 

АОС до показників контрольної групи, що вказує на збалансованість між 

функціонуванням цих двох систем та підтверджується АПІ. Функціонування 

ПОЛ-АОС у фізіологічних межах забезпечує стабілізацію клітинних мембран 

та мінералізацію дефекту, що підтверджується поверненням показників КФ, 

ЛФ, ІМ та іонів кальцію і фосфору до значень групи інтактних тварин та вказує 

на активність остеогенезу. На нашу думку, така позитивна динаміка може бути 

пов’язана із властивостями компонентів композицій, які виявляють 

антиоксидантні, протизапальні, остеотропні властивості. 

Значно повільніші процеси регенерації спостерігали у двох інших 

дослідних групах, де вміст МДА перевищував контрольні показники, а саме у 

групі тварин без введення біоматеріалу у зону деструкції кісткової тканини – на 

45 %, а у дослідній групі, де використовували препарат МТА – перевищував на 

27 %, що було статистично достовірно (р<0,001). Проте, активність 

антиоксидантних ферментів, зокрема СОД, у групі тварин, де у зону дефекту 

було введено препарат МТА, майже повернулась до показників інтактних 

тварин. У групі тварин, де не застосовували біоматеріали активність СОД все 

ще на 11 % була нижчою порівняно з групою контролю (р<0,05). Це вказує на 

присутній дисбаланс у функціонуванні ПОЛ-АОС, що підтверджується 

зниженням АПІ: у групі без введення біоматеріалу – на 38 %, а із введенням 

препарату МТА – на 27 %.  
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Таблиця 4.7 – Показники біохімічних змін у сироватці крові щурів на 90 

добу експерименту (М±m) 
 

Показники Контроль 
(n=10) 

Група 
порівняння 

(n=10) 

МТА 
 (n=10) 

Композиція 
на основі β-
ТКФ (n=10) 

Композиція 
на основі ГА 

(n=10) 

МДА, 
мкмоль/л 2,35±0,03 3,41±0,04   2,98±0,04   2,41±0,02 °°°  2,39±0,02 °°°  

СОД, 
мккат/л 7,46±0,27 6,67±0,21* 6,9±0,12 7,51±0,22 °°  7,6±0,26 °°  

Каталаза, 
мккат/л 0,263±0,012 0,246±0,009 0,252±0,011 0,257±0,013 0,269±0,013 

АПІ 3,29 2,03 2,4 3,22 3,29 

ЛФ, 
мккат/кг 6,33±0,04 7,27±0,03   6,81±0,04 °°°


 6,43±0,03 °°°  6,25±0,05 °°°  

КФ, 
мккат/кг 1,82±0,04 2,11±0,03   1,97±0,02 °°


 1,84±0,03 °°°  1,78±0,04 °°°  

ЛФ/КФ 3,47 3,44 3,46 3,49 3,51 

Загальний 
білок, г/л 71,6±1,2 85,1±1,1   74,5±1,2 °°°  72,8±1,2 °°°  72,4±1,0 °°°  

Кальцій, 
ммоль/л 2,33±0,03 2,54±0,03   2,47±0,03   2,38±0,02 °°°  2,35±0,02 °°°  

Фосфор, 
ммоль/л 2,19±0,04 2,33±0,05   2,29±0,02   2,24±0,03 2,21±0,02 °  

Са2+/Р3+ 1,06 1,09 1,08 1,06 1,06 

 

Примітка: * – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при р<0,05, 

** – р<0,01; *** – р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою 

порівняння при р<0,05; °° – р<0,01; °°° – р<0,001 

 

Це вплинуло на швидкість процесів регенерації, які протікали повільніше, 

на що вказує підвищена концентрація тканиноспецифічних ферментів. Так, у 

групі без введення біоматеріалів у зону дефекту, показники КФ перевищували 

аналогічні показники групи контролю на 16 %, а у групі з використанням 
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препарату МТА – на 8 %, що було статистично вірогідним (р<0,001; р<0,01). 

Вміст ЛФ у групі тварин, де дефекти кісткової тканини були ушиті під 

кров’яним згустком, перевищували контрольні показники на 15 %, а у групі з 

введенням у створений дефект препарату МТА – на 8 %, що статистично 

вірогідно (р<0,001). Це може свідчити про недостатній остеогенез та 

підтверджує хронічний перебіг патологічного процесу, особливо у групі 

тварин, у зону деструкції якої не вводили біоматеріал, де концентрація 

загального білка залишалася вищою за показники інтактних тварин на 19 %.  

Ще одним підтвердження сповільненої регенерації є підвищений вміст 

макроелементів (див. табл. 4.7). Зокрема, у дослідній групі, де використовували 

препарат МТА, вміст іонів кальцію перевищував показники інтактних тварин 

на 6 %, а іонів фосфору – на 5 % (р<0,01; р<0,05 відповідно). Дещо гірші 

результати спостерігали у групі тварин без введення біоматеріалу у створений 

дефект кісткової тканини, у якій вміст іонів кальцію був істотно вищим на 9 %, 

а іонів фосфору – на 6 % порівняно з показниками контрольної групи (р<0,01; 

р<0,05 відповідно). Отримані результати можуть свідчити про хронічний 

перебіг запального процесу, який характеризується високою фагоцитарною 

активністю макрофагів та підвищеною функцією остеокластів, що виявляється 

переважанням процесу остеолізису над остеогенезом. 

 

4.2. Вплив біопрепаратів на процес формування кісткової тканини у 

тварин за біохімічними показниками її гомогенату  

 

Деструкція кісткової тканини супроводжується розвитком запального 

процесу, для якого характерна активація клітин моноцитарно-макрофагального 

ряду, які в процесі фагоцитозу виділяють активні форми кисню, пероксиди та 

супероксид аніон-радикал. Результатом дії цих радикалів є надмірна активація 

вільно-радикальних процесів, перебіг яких регулюється антиоксидантною 

системою [60, 63, 128,]. Збалансованість функціонування системи ПОЛ-АОС у 
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гомогенаті кісткової тканини визначали за концентрацією кінцевого продукту 

процесів ліпопероксидації – МДА, а антиоксидантний захист за активністю 

ферментів СОД та каталази.  

На 14 добу у групі тварин зі створеним дефектом кісткової тканини 

встановлено зростання вмісту МДА в 2,4 раза до 12,9±0,26 мкмоль/л порівняно 

з інтактною групою тварин, де його показники становили 5,35±0,19 мкмоль/л 

(р<0,001), що свідчило про на надмірну активацію ПОЛ (табл. 4.8). У групах 

тварин, де деструкційно змінена кісткова тканина була заповнена 

біоматеріалами також спостерігали зростання вмісту МДА, проте результати 

були різними. Так, у дослідній групі із введенням препарату МТА концентрація  

 

Таблиця 4.8 – Показники концентрації продуктів ПОЛ, ферментів АОС та 

АПІ у гомогенаті кісткової тканини щурів на 14 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин МДА, 

мкмоль/л 
СОД,  

мккат/л 
Каталаза, 
мккат/л АПІ 

І Контроль (n=10) 5,35±0,19 1,97±0,04 10,6±0,18 2,35 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

12,9±0,26   1,32±0,05   5,14±0,32   1,5 

ІІІ МТА (n=10) 12,0±0,23 °


 1,39±0,05   7,62±0,25 °°°


 1,7 

ІV 
Композиція на 
основі β-ТКФ 
(n=10) 

10,2±0,25 °°°


 1,73±0,04 °°°


 8,25±0,16 °°°


 2,3 

V Композиція на 
основі ГА (n=10) 

10,1±0,22 °°°


 1,79±0,04 °°°


 8,38±0,16 °°°


 2,5 

 
Примітка: ** – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при р<0,01, 

*** – р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння 

при р<0,05; °°° – р<0,001 
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МДА зросла у 2,2 раза порівняно з контрольною групою тварин (р<0,001). У 

той час, як у групах тварин, дефекти кісткової тканини яких було заповнено 

композиціями на основі β-ТКФ та ГА, вміст МДА коливався в межах 10,1±0,22 

мкмоль/л, що вказувало на його зростання лише в 1,9 раза порівняно з 

контрольною групою тварин, що статистично достовірно (р<0,001) та може 

свідчити про меншу активність процесів ліпопероксидації у даних групах.  

Одночасно з цим спостерігали зміни в активності ферментів АОС. Так, у 

групі тварин, де кісткова рана заживала лише під кров’яним згустком 

спостерігали одночасне зменшення концентрації СОД до рівня 1,32±0,05 

мккат/л і особливо каталази до 5,14±0,32 мккат/л, що було у 1,5 раза та 2,1 раза 

відповідно нижче порівняно з контролем 1,97±0,04 мккат/л та 10,6±0,18 мккат/л 

(р<0,001). Ці результати вказують на виснаження антиоксидантної системи. У 

групі тварин із введенням препарату МТА активність обох ферментів знизилась 

у 1,4 раза (р<0,001). Проте, у групах тварин, де використовували запропоновані 

композиції на основі β-ТКФ та ГА, відзначали зменшення вмісту СОД лише в 1,1 

раза, а каталази – у 1,3 раза порівняно з інтактними тваринами, що статистично 

вірогідно у всіх групах (р<0,001). Це може свідчити про напруження 

антиоксидантного захисту. Підтвердженням цього є зміна показників індексу АПІ 

(див. табл. 4.8). Зокрема у групі тварин із створеним дефектом без введення 

біоматеріалу АПІ зменшився на 36 %, а в групі з використанням МТА – на 28 % 

(р<0,001). У групі тварин, де використовували композицію на основі β-ТКФ АПІ 

понизився лише на 2 %, а у групі з використанням композиції на основі ГА – зріс 

на 4 % порівняно з показниками в інтактних тварин. Результати свідчать про 

достатньо високий рівень антиоксидантного захисту, який, найімовірніше, 

додатково забезпечується компонентами застосованих композицій.  

Надмірна ліпопероксидація у всіх дослідних групах тією чи іншою мірою 

супроводжувалася локальним запальним процесом у відповідь на спричинену  

травму та резорбцією кісткової тканини. Наслідком цього є зростання в 

гомогенаті кісткової тканини кількості загального білка та концентрації 
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тканиноспецифічних ферментів – ЛФ, КФ. У тварин зі створеним дефектом 

кісткової тканини без введення біоматеріалу на 14 добу (табл. 4.9) встановлено 

зростання вмісту лізосомальних ферментів як КФ у 1,5 раза до 2,41±0,02 

мккат/кг, так і в 1,3 раза ЛФ до 25,3±0,3 мккат/кг порівняно з показниками в 

інтактній групі тварин 1,58±0,02 мккат/кг і 20,2±0,26 мккат/кг відповідно, що 

статистично вірогідно (р<0,001).  

 

Таблиця 4.9 – Показники концентрації білка та активності ЛФ і КФ у 

гомогенаті кісткової тканини щурів на 14 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин Білок,  

г/л 
ЛФ,  

мккат/кг 
КФ, 

мккат/кг ЛФ/КФ 

І Контроль (n=10) 18,6±0,25 20,2±0,26 1,58±0,02 12,8 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

23,0±0,23   25,3±0,3   2,41±0,02   10,5 

ІІІ МТА (n=10) 23,2±0,25   26,2±0,3 °


 2,38±0,02   11,0 

ІV Композиція на 
основі β-ТКФ (n=10) 

26,1±0,2 °°°


 36,6±0,2 °°°


 1,98±0,03 °°°


 18,5 

V Композиція на 
основі ГА (n=10) 

26,8±0,15 °°°


 37,2±0,4 °°°


 1,97±0,03 °°°


 18,9 

 

Примітка: *** – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при 

р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння при 

р<0,05; °°° – р<0,001 

 

Аналогічні результати отримано також і в групах тварин, дефект 

кісткової тканини яких був заповнений біоматеріалами. Так, у групі тварин, де 

використовували матеріал МТА порівняно з групою контролю концентрація 

КФ також істотно зросла у 1,5 раза, а ЛФ у 1,3 раза (р<0,001). При використанні 

композиції на основі β-ТКФ показник вміст КФ у гомогенаті кісткової тканини 
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зріс у 1,3 раза, а ЛФ − у 1,8 раза. У той час у групі тварин, де використовували 

композицію на основі ГА, концентрація КФ збільшилась у 1,2 раза, а ЛФ – у 1,8 

раза порівняно з контрольними показниками, що статистично достовірно в усіх 

дослідних групах (р<0,001). 

Нерівнозначне зростання активності КФ та ЛФ у групі, де дефект 

кісткової тканини був ушитий під кров’яним згустком та у групі, де 

використовували МТА з домінуванням КФ, вказує на переважання процесів 

остеолізису над остеогенезом, підтвердженням чого є зниження ІМ на 18 % у 

групі без введення біоматеріалу та на 14 % у групі з використанням МТА. 

Проте, у групах, де використовували композиції, незважаючи на підвищену 

активність тканиноспецифічних ферментів, ІМ зріс на 45 % та 48 % відповідно. 

Це вказує на переважання активності остеобластів над остеокластами, а, отже і 

процесів регенерації над остеолізисом. 

Активність запального процесу у кістковій тканині також характеризував 

вміст білка. Відтак, у групі тварин без введення біоматеріалу та у групі з 

використанням МТА його концентрація зросла у 1,2 раза від 18,6±0,25 г/л в 

інтактних щурів до 23,0±0,23 г/л у групі порівняння, а у групах, де 

використовували композиції на основі β-ТКФ та ГА – у 1,4 раза (р<0,001). За 

даними літератури в цей термін відбувається синтез колагенових білків та 

формування колагенового каркасу [11]. Більш інтенсивне зростання 

концентрації білка у дослідних групах, де застосовували композиції на основі 

β-ТКФ та ГА, найімовірніше пов’язане з мобілізацією його зі сироватки крові та 

з властивостями складових компонентів композиції, які виявляють 

антиоксидантні, протизапальні, остеотропні властивості.  

При резорбції кістки іони кальцію та фосфору з твердої фази переходять у 

міжклітинну рідину з подальшим переходом у кров, що супроводжується 

зниженням вмісту цих іонів у гомогенаті кістки та корелюється підвищеним їх 

вмістом у сироватці крові. Як показують дані з табл. 4.10 у всіх дослідних 

групах спостерігали одночасне зниження концентрації як іонів кальцію, так і  
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Таблиця 4.10 – Показники вмісту кальцію та фосфору ммоль/л у 

гомогенаті кісткової тканини щурів на 14 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин Кальцій, 

ммоль/л 
Фосфор, 
ммоль/л Са2+/Р3+ 

І Контроль (n=10) 13,31±0,11 5,70±0,13 2,33 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

7,14±0,07   3,13±0,11   2,28 

ІІІ МТА (n=10) 8,27±0,13 °°°


 3,61±0,09 °°


 2,29 

ІV Композиція на 
основі β-ТКФ (n=10) 

8,85±0,09 °°°


 3,85±0,09 °°°


 2,30 

V Композиція на 
основі ГА (n=10) 

9,82±0,12 °°°


 4,27±0,11 °°°


 2,30 

 

Примітка: *** – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при 

р<0,001; °° – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння при 

р<0,01; °°° – р<0,001 

 

фосфору. Причому у групі тварин зі створеним дефектом кісткової тканини без 

введення біоматеріалу вони знизились у 1,9 раза та 1,8 раза порівняно з 

показниками контрольної групи (р<0,001). У групі, де застосовували препарат 

МТА концентрація кальцію та фосфору зменшилась у 1,6 раза (р<0,001). У 

групі тварин, де використовували композицію на основі β-ТКФ вміст цих іонів 

знизився у 1,5 раза (р<0,001), а у групі тварин з використанням композиції на 

основі ГА концентрація досліджуваних іонів зменшилась лише у 1,3 раза 

(р<0,001). Проте, зменшення кальцій-фосфорного індексу у всіх групах 

дослідних тварин вказує на дефіцит кальцію над фосфором, який був більше 

вираженим у групах без введення біоматеріалу та з використанням МТА.  
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На 30 добу експериментального дослідження у всіх дослідних групах 

спостерігали позитивну динаміку перебігу ПОЛ (табл. 4.11), яка була більш 

вираженою у групах, де використовували композиції на основі β-ТКФ та ГА.  

 

Таблиця 4.11 – Показники концентрації продуктів ПОЛ, ферментів АОС 

та АПІ у гомогенаті кісткової тканини щурів на 30 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин МДА, 

мкмоль/л 
СОД,  

мккат/л 
Каталаза, 
мккат/л АПІ 

І Контроль (n=10) 5,35±0,19 1,97±0,04 10,6±0,18 2,35 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

10,3±0,19   1,61±0,04   7,12±0,21   1,52 

ІІІ МТА (n=10) 9,4±0,18 °°


 1,72±0,04   8,25±0,24 °°


 1,93 

ІV Композиція на основі 
β-ТКФ (n=10) 

7,9±0,28 °°°


 1,88±0,03 °°°  9,65±0,16 °°°


 2,64 

V Композиція на основі 
ГА (n=10) 

7,6±0,24 °°°


 1,91±0,04 °°°  10,0±0,09 °°°


 2,92 

 

Примітка: *** – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при 

р<0,001; °° – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння при 

р<0,01; °°° – р<0,001 

 

Вміст МДА у тварин цих груп перевищував контрольні показники у 1,5 

раза та 1,4 раза відповідно, що статистично вірогідно (р<0,001). Одночасно з 

цим спостерігали підвищення активності антиоксидантних ферментів. В обох 

дослідних групах концентрація СОД наблизилась до показників інтактних 

тварин, проте вміст каталази залишався нижчим у 1,1 раза та 0,9 раза 

відповідно, що статистично вірогідно (р<0,001; р<0,01). Переважання 

антиоксидантного захисту над ПОЛ підтверджує АПІ, який перевищував 

показники контрольної групи у 1,1 раза та 1,2 раза відповідно. Менш виражену 
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позитивну динаміку спостерігали у групах тварин, де у створений дефект не 

вводили біоматеріал та використовували препарат МТА. Концентрація МДА у 

тварин цих груп перевищувала контрольні показники у 1,9 раза та 1,7 раза 

відповідно, що статистично достовірно (р<0,001). Разом з тим, спостерігали 

незначне підвищення активності антиоксидантних ферментів, проте вони все 

ще не досягли показників інтактних тварин. Вміст СОД у групі тварин, де 

використовували матеріал МТА залишався нижчим у 1,1 раза, а каталази – у 1,3 

раза порівняно з групою контролю (р<0,001). Найгірші результати спостерігали 

у групі тварин, де не використовували біоматеріалу. У цих щурів концентрація 

СОД була меншою у 1,2 раза, а каталаза – у 1,5 раза порівняно з інтактними 

тваринами, що статистично достовірно (р<0,001). Дисбаланс між ПОЛ-АОС з 

недостатністю антиоксидантних ферментів підтверджується АПІ, який був 

нижчим у ІІ групі на 35 %, а у ІІІ групі − на 18 % від контрольних показників. 

На нашу думку, позитивна динаміка перебігу процесів ліпопероксидації у 

групах тварин, де застосовували композиції пов’язана з антиоксидантними 

властивостями їх компонентів. Це сприяло відновленню структури біомембран, 

зменшенню активності запального процесу та створило умови для кращої 

регенерації, що підтверджується зміною показників концентрації маркерних 

ферментів, які поступово наближались до контрольних показників, проте їх не 

досягли (табл. 4.12).  

Найкращі результати спостерігали у групах, де використовували 

запропоновані композиції на основі β-ТКФ та ГА. Так, КФ у обох групах 

перевищувала показники контрольної групи у 1,1 раза, а ЛФ – у 1,4 та 1,5 раза 

відповідно (р<0,001). Проте, ІМ у цих дослідних групах перевищував 

контрольні показники на 30 % та 33 % відповідно, що вказує на більш високу 

активність остеобластів, а, отже, домінування процесу остеогенезу. Проте, у ІІ 

та ІІІ дослідних групах на тлі підвищеного вмісту маркерних ферментів, 

спостерігали одночасне зниження ІМ, що свідчить про присутність процесу 

остеолізису та сповільнений процес остеогенезу. 
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Таблиця 4.12 – Показники концентрації білка та активності ЛФ і КФ у 

гомогенаті кісткової тканини щурів на 30 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин Білок,  

г/л 
ЛФ,  

мккат/кг 
КФ,  

мккат/кг ЛФ/КФ 

І Контроль (n=10) 18,6±0,25 20,2±0,3 1,58±0,02 12,8 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

21,1±0,27   23,1±0,3   2,18±0,03   10,6 

ІІІ МТА (n=10) 20,3±0,25 °


 25,3±0,2 °°°


 1,91±0,03 °°°


 13,2 

ІV Композиція на 
основі β-ТКФ (n=10) 

19,8±0,22 °°°


 28,8±0,3 °°°


 1,73±0,02 °°°


 16,6 

V Композиція на 
основі ГА (n=10) 

19,4±0,21 °°°


 29,3±0,4 °°°


 1,71±0,02 °°°


 17,1 

 
Примітка: * – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при р<0,05; 

** – р<0,01; *** – р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою 

порівняння при р<0,05;  °°° – р<0,001 

 

Як видно з табл. 4.12 зменшення концентрації білка у гомогенаті кістки 

може вказувати на інтенсивне використання його для побудови колагенового 

матриксу, яке було найбільш вираженим у групі тварин, де використовували 

композицію на основі ГА (р<0,05) та найменш вираженим у ІІ та ІІІ дослідних 

групах (р<0,001) порівняно з групою контролю. 

Незважаючи на позитивну динаміку процесів регенерації показники 

мінерального обміну були неоднозначними. У всіх групах тварин спостерігали 

тенденцію до зростання як кальцію, так і фосфору, проте, всі показники не 

досягли контрольних, що є статистично вірогідним (р<0,001), (табл. 4.13). 

Одночасно з тим співвідношення між кальцієм та фосфором було різним. 

Найвищим воно було у V групі тварин, де використовували композицію на 

основі ГА, що вказує на сповільнення процесів кальцифікації. Найнижчим це 
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Таблиця 4.13 – Показники вмісту кальцію та фосфору ммоль/л у 

гомогенаті кісткової тканини щурів на 30 добу експерименту (М±m) 
 

№ 
групи Групи тварин Кальцій, 

ммоль/л 
Фосфор, 
ммоль/л Са2+/Р3+ 

І Контроль (n=10) 13,31±0,11 5,70±0,13 2,33 

ІІ 
Група порівняння 
(n=10) 

7,32±0,14   3,64±0,13

 2,01 

ІІІ МТА (n=10) 9,04±0,09 °°°


 4,41±0,14 °°°


 2,05 

ІV Композиція на основі 
β-ТКФ (n=10) 

10,18±0,14 °°°

 4,85±0,12 °°°


 2,09 

V Композиція на основі 
ГА (n=10) 

10,47±0,15 °°°

 4,96±0,14 °°°


 2,11 

 
Примітка: * – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при р<0,05; 

*** – р<0,001; °°° – показник вірогідності різниці порівняно з групою 

порівняння при р<0,001 

 

співвідношення було у ІІ дослідній групі тварин, де деструкція кісткової 

тканини була заповнена кров’яним згустком, що може вказувати на деякий 

дефіцит кальцію порівняно з фосфором і, тим самим, гальмування процесів 

кальцифікації. 

На 90 добу після моделювання деструкції у групах тварин (табл. 4.14), 

дефекти кісткової тканини яких були заповнені композиціями на основі β-ТКФ 

та ГА спостерігається повернення показників ПОЛ та активності ферментів 

АОС до показників контрольної групи, що вказує на збалансованість між 

функціонуванням цих двох систем та підтверджується АПІ.  

Збалансованість функціонування ПОЛ-АОС створює умови для 

нормалізації процесів у фізіологічних межах, забезпечує стабілізацію клітинних 
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Таблиця 4.14 – Показники біохімічних змін у гомогенаті кісткової 

тканини щурів на 90 добу експерименту (М±m) 
 

Показники Контроль 
(n=10) 

Група 
порівняння 

(n=10) 

МТА 
(n=10) 

Композиція 
на основі β-
ТКФ (n=10) 

Композиція 
на основі ГА 

(n=10) 

МДА, 
мкмоль/л 5,35±0,19 7,54±0,15   6,93±0,20 °


 5,22±0,19 °°°  5,28±0,15 °°°  

СОД, 
мккат/л 1,97±0,04 1,82±0,03   1,92±0,04 °  1,93±0,05 °  1,95±0,04 °  

Каталаза, 
мккат/л 10,6±0,18 10,11±0,09   10,44±0,09 °  10,62±0,08 °°°  10,69±0,1 °°°  

АПІ 2,35 1,33 165 2,34 2,34 

ЛФ, 
мккат/кг 20,2±0,3 21,1±0,3   21,3±0,3   22,7±0,4 °°


 23,1±0,3 °°°


 

КФ, 
мккат/кг 1,58±0,02 1,69±0,03   1,64±0,03 1,61±0,03 °  1,60±0,02°°  

ЛФ/КФ 12,8 12,5 13,0 14,1 14,5 

Загальний 
білок, г/л 18,6±0,25 19,7±0,1   19,4±0,16* 18,8±0,17 °°  18,7±0,21 °°  

Кальцій, 
ммоль/л 13,3±0,11 8,02±0,13   10,0±0,12 °°°


 11,4±0,14 °°°


 11,8±0,14 °°°


 

Фосфор, 
ммоль/л 5,70±0,13 3,81±0,12   4,57±0,10 °°°


 4,99±0,10 °°°


 5,09±0,13 °°°


 

Са2+/Р3+ 2,33 2,11 2,19 2,29 2,31 

 

Примітка: * – показник вірогідності різниці порівняно з контролем при р<0,05, 

** – р<0,01; *** – р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з групою 

порівняння при р<0,05; °° – р<0,01; °°° – р<0,001 

 

мембран та створює умови для подальшої мінералізації дефекту, що 

підтверджується поверненням показників концентрації КФ та вмісту загального 

білка до значень групи інтактних тварин та підвищеним у 1,1 раза вмістом ЛФ 

та ІМ, що є статистично вірогідним (р<0,001). 
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Вміст іонів кальцію і фосфору в цих групах все ще залишався нижчим 

норми у 1,1 раза, що є статистично вірогідним порівняно з показниками 

контрольної групи (р<0,001) та свідчить про сповільнення процесів 

мінералізації. На нашу думку, така позитивна динаміка може бути пов’язана із 

остеокондуктивними властивостями композицій та здатністю компонентів 

композиції проявляти антиоксидантну, протизапальну та остеотропну дію. 

Менш виражена позитивна динаміка спостерігалася у групі тварин, де 

деструкція кісткової тканини була заповнена препаратом МТА та все ще був 

присутній дисбаланс між ПОЛ та АОС і характеризувався підвищеним у 1,3 

раза вмістом МДА та зниженим АПІ, а також зростанням вмісту загального 

білка на 4 % порівняно з інтактними тваринами (р<0,001; р<0,05). Це 

сповільнило процеси мінералізації та супроводжувалося все ще зниженим 

вмістом іонів кальцію та фосфору в гомогенаті кісткової тканини в 1,3 та 1,2 

раза відповідно порівняно з групою контролю (р<0,001). 

Найгірші результати були отримані у групі тварин дефект кісткової 

тканини яких був ушитий під кров’яним згустком. Виражений дисбаланс у 

функціонуванні АОС та процесами ліпопероксидації проявлявся нижчою 

активністю СОД та каталази у 1,1 раза та АПІ у 1,8 раза та одночасно 

підвищеним вмістом МДА у 1,4 раза порівняно з інтактними тваринами 

(р<0,01; р<0,05; р<0,001), що сповільнило процеси мінералізації та регенерації. 

На це також вказує, порівняно з групою контролю, підвищений вміст КФ на 

7 % і ЛФ на 4 % (р<0,01), нижчий на 2 % ІМ (р<0,05), а також знижена 

концентрація іонів кальцію у 1,7 раза та фосфору у 1,5 раза, що статистично 

вірогідно (р<0,001). 

Повноцінна мінералізація зони регенерації кісткової тканини відбувається 

при достатній концентрація іонів кальцію та фосфору, з яких в центрах 

мінералізації відкладається фосфат кальцію спочатку в аморфному вигляді, а в 

подальшому з утворенням кристалів гідроксіапатиту. Оскільки до складу 

композицій входять органічні та мінеральні компоненти, це створило 
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сприятливі умови для мінералізації та регенерації кісткової тканини у більш 

ранні терміни. Препарат МТА містить мінеральні компоненти, які забезпечують 

відновлення лише неорганічної частини кістки, що сповільнює процеси 

регенерації.  

Отже, в патогенезі деструкції кісткової тканини є запальний процес, який 

супроводжується активацією неспецифічної імунної відповіді, що виявляється 

міграцією у вогнище запалення поліморфноядерних лейкоцитів, моноцитів, 

макрофагів. При контакті з пошкодженою тканиною ці клітини генерують 

супероксидний радикал або пероксид водню, що призводить до розвитку 

„оксидативного стресу” і супроводжується надмірними процесами 

ліпопероксидації та виснаженням АОС. Це зумовлює порушення структури і 

функцій біомембран, посиленого розпаду органічного та мінерального 

компонентів кістки, що підтверджується підвищенням в крові 

тканиноспецифічних ферментів ЛФ та КФ, а також іонів кальцію та фосфору. 

Композиції на основі β-ТКФ та ГА проявили позитивний вплив на регенерацію 

кісткової тканини порівняно з групами, де не застосовували біоматеріал або 

використовували загальноприйнятий препарат МТА. При цьому поєднання 

біоактивних речовин на основі ГА при остеопластиці мало більш виражений 

протизапальний, остеокондуктивний та остеоіндуктивний характер. Це 

зумовило раннє відновлення балансу в системі ПОЛ-АОС, як в сироватці крові, 

так і у кістковій тканині та створило сприятливі умови для активної репарації зі 

скороченням її термінів. Зміни показників у сироватці крові корелювалися з 

аналогічними показниками у кістці, що підтверджувало домінування 

остеогенезу над остеолізисом. 

 

Основні положення розділу висвітлені у наступних публікаціях [62, 63, 

205]. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНИЙ ПЕРІОДОНТИТ З НАБУТОЮ ШИРОКОЮ ВЕРХІВКОЮ 

КОРЕНЯ ЗУБА 

 

 

5.1. Клінічна характеристика хворих на хронічний періодонтит з набутою 

широкою верхівкою кореня зуба 

 

Під нашим спостереженням було 214 пацієнтів у віці від 25 до 44 років з 

хронічним фіброзним, гранулюючим та гранулематозним періодонтитом із 

набутою широкою верхівкою кореня зуба з характерними для цього 

захворювання клінічно-рентгенологічними ознаками. 

У хворих на хронічний фіброзний періодонтит з широкою верхівкою 

кореня зуба клінічна картина зазвичай характеризувалась безсимптомним 

перебігом. У поодиноких випадках вони скаржилися на незначний дискомфорт 

під час пережовування твердої їжі (13 %). В анамнезі 25 пацієнтів (46 %) 

відзначали болі, притаманні пульпіту чи періодонтиту. При об’єктивному 

обстеженні хворих у 15 з них (28 %) виявили, що зуби інтактні, у 20 осіб (37 %) 

– каріозні порожнини заповнені некротизованим дентином, а у 19 хворих 

(35 %) – діагностовано раніше лікований зуб. В усіх зубах спостерігали втрату 

природного блиску емалі та наявність сіруватого відтінку коронкової частини. 

У 45 хворих (83 %) порожнина зуба не була сполучена з каріозною 

порожниною, проте при її розкритті було виявлено в каналі некротизовані 

залишки пульпи. В обстежуваних зубах зондування усть кореневих каналів 

було не болючим, а реакція на температурний подразник – від’ємна. Проте, у 7 

випадках (13 %) вертикальна та горизонтальна перкусії зубів супроводжувались 

незначним відчуттям болю. Середній показник ЕОД становив 104,5±0,64 мкА. 
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При огляді слизової оболонки в проекції верхівки кореня обстежуваних зубів 

видимих патологічних змін не спостерігали, а пальпація її була не болючою. 

Під час рентгенологічного обстеження хворих на хронічний фіброзний 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба у 42 хворих (78 %) 

виявлено нерівномірне розширення або звуження періодонтальної щілини у 

ділянці верхівки кореня зуба, однак компактна пластинка та цемент кореня 

були повністю збережені, а у 12 пацієнтів (22 %) діагностували гіперцементоз 

(рис. 5.1) на відміну від тканин інтактного періодонту (рис. 5.2). Результати 

власних рентгенологічних досліджень певною мірою збігаються з даними 

інших науковців [38, 163]. 

 

                       
 
Рисунок 5.1 – Прицільна 

рентгенограма хворого Ю.Г. Історія 

хвороби № 1/2071. Діагноз: 

хронічний фіброзний періодонтит 

11 зуба.  

 Рисунок 5.2 – Прицільна 

рентгенограма пацієнта О.Г. 

Історія хвороби № 1/2054. Діагноз: 

здорові тканини періодонта 45 

зуба. 
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Клінічні симптоми хронічного фіброзного періодонтиту мало 

відрізнялися від ознак стану твердих і м’яких тканин зубів без ураження 

навколозубних тканин. Однак, під час диференційної діагностики у 

рентгенологічно інтактному періодонті періодонтальна щілина мала вигляд 

рівномірної світлої смужки між компактною пластинкою альвеоли та цементом 

кореня зуба (див. рис. 5.2). А при хронічному фіброзному періодонтиті з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба періодонтальна щілина в одних 

випадках була розширеною, а в інших – звуженою. Зокрема, біля верхівки 

кореня зуба вона втрачала свої рівномірні чіткі контури і виглядала 

нерівномірно потовщеною, досить часто потовщення мало форму ковпачка. Це 

зумовлено заміщенням тканин періодонту грубоволокнистими структурами, що 

утворюються внаслідок продуктивних процесів. 

Отже, під час оцінки клінічної картини хворих на хронічний фіброзний 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба було встановлено 

незначну різницю стану твердих і м’яких тканин зубів по відношенню до 

інтактних тканин періодонта. Проте, аналіз рентгенологічних досліджень 

вказує на достатньо виражені зміни періапікальних тканин, які виявляли 

внаслідок втрати рівномірної ширини та деформації періодонтальної щілини. 

Клінічна картина хворих на хронічний гранулюючий періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба характеризувалася різноманітністю 

симптоматики. Найчастіше хворі скаржились на відчуття оніміння та тяжкості в 

ділянці ураженого зуба, а також незначну болючість під час приймання їжі та 

натискання на причинний зуб (92 %). У 27 пацієнтів (30 %), яким діагностовано 

норицю в проекції верхівки кореня зуба, були скарги на періодичне виділення 

ексудату з неї. При об’єктивному обстеженні в усіх хворих виявили зміну 

кольору коронки зуба. Зондування каріозної порожнини та устя кореневого 

каналу було не болючим. При розкритті порожнини зуба в кореневому каналі 

виявляли наявність путридних мас, а при його ендодонтичному опрацюванні у 

більшості випадків (81 %) в ділянці верхівки спостерігали болючість та 
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кровоточивість, що пояснюється проростанням грануляційної тканини через 

резорбований верхівковий отвір у просвіт кореневого каналу у зубах з набутою 

широкою верхівкою. Вертикальна перкусія зуба була дещо болючою у 82 

пацієнтів (92 %). Під час огляду слизової оболонки у 24 % хворих у ділянці 

верхівки кореня зуба спостерігали незначну застійну гіперемію із синюшним 

відтінком та набряк, а також позитивний симптом вазопарезу, який 

спричинений дією продуктів місцевого розпаду, що викликають стійкий парез 

судинно-рухових нервів та порушують тонус мікросудин. Під час пальпації 

слизової оболонки порожнини рота в проекції верхівки кореня причинного зуба 

виявляли незначну болючість у 36 % хворих. Середній показник ЕОД у зубах з 

хронічним гранулюючим періодонтитом з набутою широкою верхівкою кореня 

зуба становив 154,4±6,6 мкА. У 9 хворих (10 %) спостерігали збільшення 

лімфатичних вузлів, а у 2 з них ще й болючість при їх пальпації. 

Рентгенологічне дослідження, як найбільш інформаційний метод 

додаткового обстеження, у хворих на хронічний гранулюючий періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба дозволило виявити різне за розміром 

дифузне просвітлення в ділянці верхівки кореня зуба. Контури деструкції 

кісткової тканини нагадували „язики полум’я” (рис. 5.3, 5.4). Спостерігали 

зникнення кортикальної пластинки внаслідок деструкційних процесів у 

періодонті. Верхівка кореня зуба при набутому широкому верхівковому отворі 

внаслідок патологічного процесу була вкорочена, про що свідчать також 

А.П. Педорец та Н.В. Прийма [38, 130]. Величина деструкційних 

позаапікальних змін, яку оцінювали за результатами показників індексу СДВП 

(ступінь деструкції верхівкового періодонта) за Е.О. Скапкаревою, 2003 [109], 

становила 4,2±0,17 бала. Довготривалий патологічний процес зумовлює 

збільшення величини деструкції позаапікальних змін та резорбцію цементу та 

дентину кореня зуба, що сприяє і одночасній резорбції верхівкового отвору та 

супроводжується збільшенням розмірів набутої широкої верхівки кореня зуба. 
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При визначенні індексу СДВП у сумнівних випадках перевагу надавали більш 

високому балу [1, 13, 155, 163]. 

 

       
 

Прицільні рентгенограми хворих на хронічний гранулюючий періодонтит. 

Рисунок 5.3 – Стан навколозубних 

тканин 15 зуба. Історія хвороби № 

1/2057 хворого І.М.  

 Рисунок 5.4 – Стан навколозубних 

тканин 23 зуба. Історія хвороби № 

1/2078 хворого Н.Щ. 

 
Отже, хронічний гранулюючий періодонтит з набутою широкою 

верхівкою кореня зуба – це активно наростаючий процес деструкції 

періапікальних тканин та тканин верхівки кореня зуба, що характеризується 

розростанням грануляційної тканини, причому ступінь апікальної резорбції 

кореня безпосередньо залежить від тривалості та активності запального 

процесу, що підтверджують дослідження F. Vier та J. Figueiredo [263, 264]. 

Клінічний перебіг хронічного гранулематозного періодонтиту з набутою 

широкою верхівкою кореня зуба у 65 пацієнтів (91,5 %) був безсимптомним. У 

6 хворих (8,5 %) в анамнезі були скарги на відчуття незначної тяжкості та 
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напруження, а іноді на ниючий біль у ділянці верхівки кореня причинного зуба 

під час жування твердої їжі або під час застудних захворювань. Виявлення 

даної патології тканин періодонта було випадковим і здебільшого 

діагностовано при рентгенологічному дослідженні інших зубів (91,5 %). При 

об’єктивному обстеженні у всіх хворих діагностували зміну кольору коронки 

зуба. У 42 випадках (59 %) з наявною у зубі каріозною порожниною 

спостерігали сполучення її з порожниною зуба, при цьому зондування устя 

кореневого каналу було не болючим, а у каналах виявляли гангренозний розпад 

пульпи із гнилісним запахом. Вертикальна перкусія зубів з набутою широкою 

верхівкою кореня зуба була практично безболісною (91,5 %), проте, порівняно з 

сусідніми зубами, причинний зуб був „чутливішим”. Слизова оболонка в 

проекції верхівки причинного зуба була не змінена, однак у 6 хворих (8,5 %) 

спостерігали слабкий біль при пальпації, а у 22 осіб (31 %) – незначний твердий 

виступ без флуктуації, що є реактивним стовщенням періосту до 2-3 мм, яке 

міцно зрощене з кісткою і складає враження кісткового виступу, що збігається з 

даними літератури [83, 155]. Середній показник ЕОД при хронічному 

гранулематозному періодонтиті з набутою широкою верхівкою кореня зуба 

становив 156,2±0,72 мкА. 

На рентгенограмі у хворих на хронічний гранулематозний періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба виявляли обмежену деструкцію 

округлої або овальної форми діаметром до 5 мм. Контури резорбції чітко 

відмежовувались від здорових тканин періодонту (рис. 5.5, 5.6). Ступінь 

деструкції позаапікальних змін за індексом СДВП, становив 4,3±0,11 бала.  

Відтак, на етапі діагностики хронічного гранулематозного періодонтиту з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба було встановлено практично 

безсимптомний клінічний перебіг захворювання, проте, рентгенологічна 

картина характеризувалась патогномонічними ознаками – періапікальна 

деструкція мала округлу або овальну форми діаметром до 5 мм з чітким 

відмежуванням від здорових тканин. 
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Прицільні рентгенограми хворих на хронічний гранулематозний періодонтит. 

Рисунок 5.5 – Стан навколозубних 

тканин 34 зуба. Історія хвороби 

№ 1/2068 хворого Р.І.  

 Рисунок 5.6 – Стан навколозубних 

тканин 45 зуба. Історія хвороби 

№ 1/2055 хворого О.Т.  

 
Отже, у хворих на хронічний періодонтит з набутою широкою верхівкою 

кореня зуба на етапі діагностики захворювання виявлено практично 

безсимптомний клінічний перебіг хронічного фіброзного та гранулематозного 

періодонтиту, а при гранулюючому періодонтиті симптоматика була 

різноманітною. Величину апікального отвору верхівки кореня зуба доцільно 

визначати клінічно. При цьому рентгенологічне дослідження та математична 

оцінка стану кісткової тканини за допомогою індексу СДВП дали можливість 

оцінити розмір, форму, межі та однорідність вогнищ деструкції періапікальних 

тканин. 
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5.2. Безпосередні клінічні результати ефективності лікування хворих на 

хронічний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба 

 

Основною метою успішного ендодонтичного лікування хворих на 

періодонтит хронічного перебігу з набутою широкою верхівкою кореня зуба на 

думку дослідників є не лише відновлення структури та функції тканин 

періодонта, але і зуба в цілому [83]. Ефективність лікування хворих визначали 

за результатами дослідження на різних етапах спостереження. Найближчі 

результати оцінювали відразу ж після проведеного лікування.  

Попередньо за результатами експериментальних досліджень були 

розпрацьовані дві композиції, як найбільш обґрунтовані до використання в 

клінічних умовах, і обрані для лікування хворих на хронічний періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба. З метою пролонгованого впливу на 

періапікальні тканини в каналі зуба залишали засіб для ревіталізації та 

біорепарації, до складу якого входили природні середники гіалуронова кислота, 

модифікована вітаміном С та амінокислотами – проліном, лізином і гліцином, а 

також структукол, що є гідролізатом колагену і містив комплекс амінокислот і 

пептидних залишків. Окрім того, композиція включала біоактивні синтетичні 

полімери: ДМАЕ та силікін (патент України на корисну модель № 85259) [118]. 

З метою обтурації апікальної частини кореневого каналу (патент України на 

корисну модель № 95967) [119] та виведення лікувального засобу в 

позаверхівковий простір було розпрацьовано композицію на основі ГА у 

вигляді лікувальної пасти, в склад якої входили вище перечислені інгредієнти 

та гідроксіапатит кальцію, а також допоміжні речовини: полівінілпіролідон та 

сульфат барію (патент України № 95974) [120].  

Усіх хворих було рандомізовано розподілено на дві групи: основну та 

групу порівняння. Зважаючи на методику пломбування каналів коренів зубів, 

основна група включала дві підгрупи. У першій підгрупі хворим на хронічний 

фіброзний (29 осіб), гранулюючий (31 особа) та гранулематозний (28 осіб) 
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періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба проводили обтурацію 

апікальної ділянки кореня запропонованою нами композицією. У другій 

підгрупі лише хворим на хронічний гранулюючий (30 осіб) та гранулематозний 

(24 особи) періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба проводили 

обтурацію апікальної ділянки кореневого каналу з додатковим трансканальним 

виведенням композиції препаратів за межі верхівки зуба. У групі порівняння 

хворим апікальну ділянку кореневого каналу зуба обтурували із використанням 

препарату МТА. 

Композицію препаратів у вигляді рідини та порошку готували ex tempore 

шляхом змішування компонентів до пастоподібної консистенції за 

оптимального співвідношення складників. Приготування пломбувального 

матеріалу було легке, консистенція і час для його використання були достатньо 

оптимальними без зміни фізико-хімічних властивостей матеріалу. 

Герметизацію апікальної частини кореневого каналу здійснювали 

запропонованою композицією, яка легко вносилась у кореневий канал за 

допомогою плагерів відповідних розмірів, а трансканальне виведення її у 

періапікальний простір у хворих на хронічний гранулюючий та 

гранулематизний періодонтит проводили без зусиль каналонаповнювачами 

„Lentulo” 30-40 розмірів. Застигання пломбувального матеріалу проходило 

впродовж доби, що було з одного боку достатнім для активного виходу 

біокомпонентів із композиції і отримання максимального терапевтичного 

ефекту, з іншого – твердість створеної апікальної обтурації композицією давала 

можливість у наступне відвідування ефективно заповнювати верхню частину 

каналу кореня зуба загальновживаними пломбувальними матеріалами без 

порушення цілісності апікальної обтурації. Скарги на больові відчуття під час 

заповнення каналу кореня розпрацьованою нами композицією у хворих були 

відсутні. 

Аналіз результатів клінічного огляду та рентгенологічного обстеження 

проведеного одразу після лікування хронічного фіброзного періодонтиту у всіх 
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хворих основної групи та групи порівняння свідчить про відсутність 

загострення запального процесу в навколозубних тканинах: горизонтальна та 

вертикальна перкусія причинного зуба від’ємна, набряку та болючості слизової 

оболонки в проекції верхівки кореня зуба не спостерігали. При цьому 

збережена структура та об’ємність обтурації кореневих каналів (рис. 5.7, 5.8). 

Клінічні критерії лікування хворих на хронічний гранулюючий 

періодонтит (табл. 5.1) засвідчили, що безпосередньо після проведеного  
 

                       
 
Рентгенограми хворих після безпосередньо проведеного лікування хронічного 

фіброзного періодонтиту методом створення апікальної обтурації з 

використанням композиції.  

Рисунок 5.7 – Стан тканин 

періодонта після лікування 11 зуба. 

Історія хвороби № 1/2071 хворого 

Ю.Г. 

 Рисунок 5.8 – Стан тканин 

періодонта після лікування 21 зуба. 

Історія хвороби № 1/2084 хворого 

С.Ш.  
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Таблиця 5.1 – Критерії ефективності лікування хворих на гранулюючий періодонтит безпосередньо після його 

проведення 

Групи обстеження 
Скарги Біль під час 

перкусії 

Набряк слизової 
оболонки в проекції 

верхівки кореня 

Відновлення 
функції зуба 

так ні так ні так ні так ні 

Група 
порівняння,  

n = 28 

абс. 6 22 6 22 3 25 22 6 

% 21,4 78,6 21,4 78,6 10,7 89,3 78,6 21,4 
середній 

показник у 
групі 

0,21±0,08  0,21±0,08  0,11±0,06  0,21±0,08  

Перша 
дослідна 
підгрупа,  

n = 31 

абс. 2 29 2 29 0 31 29 2 

% 6,5 93,5 6,5 93,5 0 100 93,5 6,5 
середній 

показник у 
групі 

0,06±0,04  0,06±0,04 0  0,06±0,04  

Друга 
дослідна 
підгрупа,  

n = 30 

абс. 1 29 1 29 0 30 29 1 

% 3,3 96,7 3,3 96,7 0 100 96,7 3,3 
середній 

показник у 
групі 

0,03±0,03* 0,03±0,03* 0  0,03±0,03* 

 
Примітка: * – показник вірогідності різниці між середніми показниками порівняно з групою порівняння при р < 0,05
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лікування скарги на незначний біль при накушуванні в основній групі виникли  

лише у трьох хворих, відповідно у двох осіб (6,5 %) у першій підгрупі, де 

лікування проводили методом обтурації апікальної частини кореневого каналу 

та однієї особи (3,3 %) у другій підгрупі, де хворих лікували шляхом створення 

обтурації апікальної ділянки кореневого каналу з додатковим трансканальним 

виведенням композиції на основі ГА у періапікальну зону деструкції. У цих же 

хворих спостерігали слабопозитивну реакцію на перкусію, а пальпація слизової 

оболонки порожнини рота в проекції верхівки кореня зуба була не болючою. До 

третього дня всі ознаки запалення зникали самостійно без додаткового 

лікування. У решти хворих – 58 осіб (95 %) дослідної групи ми відзначали 

відновлення функції зуба, що свідчить про якісно проведене лікування хворих 

основної групи на хронічний гранулюючий періодонтит з широкою верхівкою 

кореня зуба та позитивний вплив компонентів запропонованої композиції на 

стан періапікальних тканин зуба. 

При клінічному оцінюванні критеріїв лікування хворих групи порівняння 

при хронічному гранулюючому періодонтиті було встановлено, що у 6 осіб 

(21 %) виникли скарги на болючість при накушуванні на причинний зуб та 

спостерігали позитивну перкусію, а у трьох з них (10,7 %) виявили набряк по 

перехідній згортці слизової оболонки порожнини рота в проекції верхівки 

кореня зуба та болючість під час її пальпації. Усім пацієнтам із загостренням 

запального процесу був призначений нестероїдний протизапальний засіб 

„Нурофен” по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 5 діб. Впродовж тижня всі 

ознаки загострення запального процесу після проведеного додаткового 

лікування були усунені. 

Слід зазначити, що в усіх хворих на хронічний гранулюючий періодонтит 

з набутою широкою верхівкою кореня зуба, у яких до лікування була наявна 

нориця – 28,6 % осіб групи порівняння та 24,6 % осіб основної групи, невдовзі 

після проведеного ендодонтичного лікування констатували її швидке 

зникнення. 
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Рентгенологічне дослідження хворих на хронічний гранулюючий 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба дозволило відзначити 

якість об’ємності обтурації кореневих каналів як в основній, так і в групі 

порівняння. При цьому, виведення пломбувального метеріалу за межі зуба не 

супроводжувалося больовими відчуттями, а його зовнішні рентгенологічні 

контури формувалися залежно від зони деструкційних змін в періодонті і мали 

різний вигляд та конфігурацію. В усіх обстежених хворих безпосередньо після 

завершення ендодонтичного лікування, зокрема, у першій підгрупі, де 

проводили обтурацію апікальної частини кореневого каналу в межах 

анатомічної верхівки кореня (рис. 5.9) і у хворих другої підгрупи (рис. 5.10),  яким      
 

                          
 
Рентгенограми хворих після безпосередньо проведеного лікування хронічного 

гранулюючого періодонтиту методом створення апікальної обтурації (рис. 5.9) 

та додаткового трансканального виведення композиції (рис. 5.10).  

Рисунок 5.9 – Стан тканин 

періодонта після лікування 15 зуба. 

Історія хвороби № 1/2057 хворого 

І.М. 

 Рисунок 5.10 – Стан тканин 

періодонта після лікування 23 зуба. 

Історія хвороби № 1/2078 хворого 

Н.Щ.  
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лікування проводили за методикою створення обтурації апікальної частини 

кореня з додатковим трансканальним виведенням композиції у позаапікальний 

простір у зону деструкції, а також у групі порівняння, де використовували 

препарат МТА, величина рентгенологічних змін у кістковій тканині 

біляверхівкової ділянки була практично однакова. Індекс СДВП у хворих на 

хронічний гранулюючий періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня 

зуба в середньому становив 4,2±0,17 бала. Отже, показники індексу СДВП як у 

основній, так і в групі порівняння свідчать про однакову ступінь тяжкості 

деструкційних процесів тканин періодонта на етапі діагностики та лікування 

хворих.  

За ознаками ефективності терапії хворих на хронічний гранулематозний 

періодонтит встановлено, що безпосередньо після проведеного лікування 

скарги на незначний біль при накушуванні в основній групі виникли лише у 

двох хворих (3,9 %), відповідно це становило одну особу (3,6 %) у першій 

підгрупі, де лікування проводили методом обтурації апікальної частини кореня 

запропонованою композицією та одну особу (4,2 %) у другій підгрупі, де 

лікування здійснювали шляхом додаткового виведення композиції на основі ГА 

у періапікальну зону (табл. 5.2). Ці ж хворі скаржились на слобопозитивну 

реакцію на перкусію, одночасно з цим пальпація слизової оболонки порожнини 

рота в проекції верхівки кореня зуба була не болючою та набряку не 

спостерігали. До другого-третього дня всі ознаки запалення пройшли 

самостійно без додаткового лікування. У решти пацієнтів – 52 особи (96,1 %) 

основної групи ми спостерігали відновлення функції зуба, що свідчить про 

позитивну динаміку їх лікування. У групі порівняння з використанням 

препарату МТА безпосередньо після проведеного лікування скарги на 

болючість при накушуванні та позитивну перкусію причинного зуба 

спостерігали у 5 хворих (21 %), окрім того, у 3 з них (10,7 %) виявили набряк по 

перехідній згортці слизової оболонки порожнини рота в ділянці верхівки 

кореня зуба та болючість під час її пальпації. Усім хворим із загостренням 



149 
  

запального процесу призначали препарат „Нурофен”. Після проведеного 

додаткового лікування впродовж десяти днів всі ознаки загострення запального 

процесу були усунені. Під час рентгенологічного дослідження хворих на 

хронічний гранулематозний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня 

зуба відзначали однорідність та об’ємність обтурації кореневих каналів як у 

дослідній, так і в групі порівняння. Одночасно результати досліджень свідчать, 

що індекс СДВП у хворих на хронічний гранулематозний періодонтит основної 

групи першої підгрупи, яким під час лікування проводили обтурацію апікальної 

ділянки кореневого каналу із застосуванням композиції на основі ГА (рис. 5,11) 

та у другій підгрупі з виведенням її за межі верхівки кореня зуба (рис. 5.12) 

                       
 
Рентгенограми хворих після безпосередньо проведеного лікування хронічного 

гранулематозний періодонтиту методом створення апікальної обтурації (рис. 

5.11) та трансканальним виведенням композиції (рис. 5.12).  

Рисунок 5.11 – Стан тканин 

періодонта після лікування 34 зуба. 

Історія хвороби № 1/2068 хворого 

Р.І. 

 Рисунок 5.12 – Стан тканин 

періодонта після лікування 45 зуба. 

Історія хвороби № 1/2055 хворого 

О.Т. 
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Таблиця 5.2 – Критерії ефективності лікування хворих на хронічний гранулематозний періодонтит безпосередньо 

після його проведення 

Групи обстеження 
Скарги Біль під час 

перкусії 

Набряк слизової 
оболонки в проекції 

верхівки кореня 

Відновлення функції 
зуба 

так ні так ні так ні так ні 

Група 
порівняння, 

n = 19 

абс. 5 14 5 14 4 15 14 5 

% 26,3 73,7 26,3 73,7 21,1 78,9 73,7 26,3 
середній 

показник у 
групі 

0,26±0,1  0,26±0,1 0,21±0,1 0,26±0,1 

Перша 
дослідна 
підгрупа,  

n = 28 

абс. 1 27 1 27 0 28 27 1 

% 3,6 96,4 3,6 96,4 0 100 96,4 3,6 
середній 

показник у 
групі 

0,06±0,04  0,06±0,04 0  0,06±0,04  

Друга 
дослідна 
підгрупа,  

n = 24 

абс. 1 23 1 23 0 24 23 1 

% 4,2 95,8 4,2 95,8 0 100 95,8 4,2 
 

середній 
показник у 

групі 
0,04±0,04* 0,04±0,04 0  0,04±0,04 

 

Примітка: *  –  показник вірогідності різниці між середніми показниками порівняно з групою порівняння при р < 0,05 
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становив 4,3±0,18 бала. У групі порівняння, де для обтурації апікальної частини 

кореневого каналу використовували препарат МТА, 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. 

Отже, безпосередньо після лікування хворих на хронічний періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба необхідно відзначити істотно нижчий 

відсоток загострень у хворих основної групи, де лікування проводили з 

використанням власної композиції на основі ГА, порівняно з групою 

порівняння. На нашу думку це пов’язано з впливом компонентів композиції, що 

володіють протизапальною та антиоксидантною дією на періапікальні тканини 

зуба. Рентгенологічно відзначали однорідність та об’ємність обтурації 

кореневих каналів як у дослідній, так і в групі порівняння, а показники індексу 

СДВП були аналогічними результатам обстеження на етапі діагностики. 

 

5.3. Віддалені результати лікування 

 

Репараційна регенерація періапікальних тканин зуба залишається одним з 

основних завдань успішного ендодонтичного лікування хворих на хронічний 

періодонтит [107, 176, 180, 204,]. Ефективність лікування у великій мірі 

залежить не лише від засобу, але і методу, що використовують при лікуванні 

цієї патології.  

Результати дослідження через 6 місяців після лікування при проведенні 

клінічного огляду хворих на хронічний фіброзний періодонтит з набутою 

широкою верхівкою кореня зуба засвідчують, що у всіх пацієнтів як основної 

групи, так і групи порівняння перкусія зуба була від’ємна, а пальпація слизової 

оболонки в проекції верхівки кореня не болюча. Під час рентгенологічного 

обстеження у хворих обох груп спостерігали збережену структуру та об’ємність 

обтурації кореневих каналів, незначне розширення періодонтальної щілини та 
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неушкодженість кісткової тканини (рис. 5.13, 5.14). Отже, отримані результати 

свідчать про відсутність загострень та позитивну динаміку перебігу хронічного 

фіброзного періодонтиту в усіх хворих. 

 

                               
 

Рентгенограми хворих на хронічний фіброзний періодонтит через 6 місяців 

після проведеного лікування методом створення апікальної обтурації 

композицією на основі ГА.  

Рисунок 5.13 – Стан тканин 

періодонта після лікування 11 зуба. 

Історія хвороби № 1/2071 хворого 

Ю.Г. 

 Рисунок 5.14 – Стан тканин 

періодонта після лікування 21 зуба. 

Історія хвороби № 1/2084 хворого 

С.Ш. 

 

У хворих на хронічний гранулюючий періодонтит через 6 місяців після 

завершення ендодонтичного лікування скарг на момент огляду практично не 

було. Контрольний огляд засвідчив, що функціональна активність зуба була 

збережена у 97 % хворих обох підгруп основної групи, що свідчило про 

позитивну динаміку перебігу відновних процесів в періапікальній ділянці 
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незалежно від методу обтурації кореневого каналу (табл. 5.3). Натомість у групі 

порівняння функціональна активність зуба була збережена у 78,6 %, що на 18 % 

було менше, ніж у хворих основної групи. Це здебільшого було спричинено в 
 

Таблиця 5.3 – Критерії ефективності лікування хворих на гранулюючий 

періодонтит через 6 місяців 

Групи порівняння 
Скарги в 
анамнезі 

Біль під час 
перкусії 

Відновлення 
функції зуба Індекс  

СДВП 
так ні так ні так ні 

Група 
порівняння 

n = 28 

абс. 6 22 6 22 22 6 

3,8 ± 0,15 
% 21,4 78,6 21,4 78,6 78,6 21,4 

середній 
показник 
у групі 

0,21±0,08 0,21±0,08 0,21±0,08 

Перша 
підгрупа 
основної 

групи,  
n = 31 

абс. 1 30 1 30 30 1 

3,0 ± 0,16   
% 3,2 96,8 3,2 96,8 96,8 3,2 

середній 
показник 
у групі 

0,03±0,03 0,03±0,03 0,03±0,03 

Друга 
підгрупа 
основної 

групи,  
n = 30 

абс. 1 29 1 29 29 1 

2,6 ± 0,13 °


 
% 3,3 96,7 3,3 96,7 96,7 3,3 

середній 
показник 
у групі 

0,03±0,03 0,03±0,03 0,03±0,03 

Примітка: ** – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння 

при р<0,01; *** – при р<0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з 

результатами першої дослідної підгрупи при р<0,05. 

 

анамнезі скаргами на біль під час накушування на причинний зуб, дискомфорт, 

відчуття оніміння у 21,4 % осіб проти поодиноких випадків в основній групі. 

Необхідно зазначити, що при проведенні пальпаторного обстеження слизової 

оболонки в ділянці верхівки кореня зуба болючості, набряку та змін кольору 
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слизової оболонки на момент огляду не було виявлено ні у хворих основної 

групи, ні у групі порівняння. 

Під час рентгенологічного обстеження у всіх хворих на хронічний 

гранулюючий періодонтит основної групи спостерігали зменшення площі 

розрідження кісткової тканини, а по периферії заміщення зони деструкції 

новоутвореною кісткою. У хворих другої підгрупи основної групи водночас 

відзначали зменшення об’єму виведеної у позаверхівковий простір 

пломбувальної композиції, що свідчило про позитивну динаміку 

регенераційних процесів (рис. 5.15, 5.16).  

                       
 

Рентгенограми хворих на хронічний гранулюючий періодонтит через 6 місяців 

після проведеного лікування методом створення апікальної обтурації (рис. 5.15) 

та додаткового трансканального виведення композиції (рис. 5.16).  

Рисунок 5.15 – Стан тканин 

періодонта після лікування 15 зуба. 

Історія хвороби № 1/2057 хворого 

І.М. 

 Рисунок 5.16 – Стан тканин 

періодонта після лікування 23 зуба. 

Історія хвороби № 1/2078 хворого 

Н.Щ. 
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Однак, аналіз результатів дослідження групи порівняння засвідчує, що 

позитивна динаміка – зменшення зони деструкції та утворення молодої 

кісткової тканини спостерігалась не у всіх хворих, а лише у 18 осіб, що 

становило 65 %, у 4 хворих, що становило 14 % – він залишився без змін, а у 6 

хворих (21 %) – відзначали збільшення зони деструкції. Так, середній показник 

індексу СДВП у першій підгрупі основної групі становив 3,0±0,16 бала, у 

другій групі основної підгрупи – 2,6±0,13 бала, а у групі порівняння – 3,8±0,15 

бала. (див. табл. 5.3). Це свідчить про те, що у першій та другій підгрупах 

основної групи він був у 1,3 раза та 1,5 раза нижчим порівняно з групою 

контролю (р<0,01; р<0,001). Проте, необхідно зазначити, що однорідність 

структури та герметична обтурація кореневих каналів була збережена у всіх 

хворих як основної, так і групи порівняння. Вагомо відзначити, що у другій 

підгрупі порівняно з першою результати були кращими на 9 %, що статистично 

вірогідно (р<0,05). 

Отже, найкращі результати через 6 місяців після проведеного лікування 

хворих на хронічний гранулюючий періодонтит отримали при використанні 

запропонованої композиції на основі гідроксіапатиту кальцію з додатковим 

трансканальним її виведенням у позаапікальну зону. 

Під час контрольного огляду хворих на хронічний гранулематозний 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба через 6 місяців після 

проведеного ендодонтичного лікування у першій та другій підгрупах основної 

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

100 % хворих відповідно (табл. 5.4). Лише один хворий (3,6 %) першої 

підгрупи, де лікування проводили методом обтурації апікальної частини 

кореневого каналу в межах анатомічної верхівки кореня, в анамнезі скаржився 

на незначний періодичний дискомфорт при накушуванні на зуб. При цьому у 

групі порівняння клінічні дослідження засвідчили збережену функціональну 

активність зуба у 79 % хворих, що на 20 % менше, ніж у основній групі. Це 

було спричинено різними скаргами з анамнезу у 4 хворих, що становило 21 %. 
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Водночас, під час огляду та проведення пальпаторного обстеження слизової   

 

Таблиця 5.4 – Критерії ефективності лікування хворих на хронічний 

гранулематозний періодонтит через 6 місяців 
 

Групи порівняння 
Скарги в 
анамнезі 

Біль під час 
перкусії 

Відновлення 
функції зуба Індекс 

СДВП 
так ні Так ні так ні 

Група 
порівняння 

n = 19 

абс. 4 15 4 15 15 4 

3,9±0,27 
% 21 79 21 79 79 21 

середній 
показник 
в групі 

0,21±0,1 0,21±0,1 0,21±0,1 

Перша 
підгрупа 
основної 

групи, 
n = 28 

абс. 1 27 1 27 27 1 

3,2±0,16* 
% 4 96 4 96 96 4 

середній 
показник 
в групі 

0,04±0,04 0,04±0,04 0,04±0,04 

Друга 
підгрупа 
основної 

групи, 
n = 24 

абс. 0 24 0 24 24 0 

2,8±0,17*** 
% 0 100 0 100 100 0 

середній 
показник 
в групі 

0 0 0 

 

Примітка: * – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння при 

р<0,05; *** – при р<0,001. 

 
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 через 6 місяців після проведеного лікування методом обтурації 

апікальної частини кореневого каналу (рис. 5.17) та додаткового 
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трансканального виведення композиції у періапікальну зону (рис. 5.18) 

спостерігали зменшення площі деструкції кісткової тканини та заміщення її        

 

                       
 

Рентгенограми хворих на хронічний гранулематозний періодонтит через 6 

місяців після проведеного лікування методом створення апікальної обтурації 

(рис. 5.17) та додаткового виведення композиції за межі зуба (рис. 5.18).  

Рисунок 5.17 – Стан тканин 

періодонта після лікування 34 зуба. 

Історія хвороби № 1/2068 хворого 

Р.І. 

 Рисунок 5.18 – Стан тканин 

періодонта після лікування 45 зуба. 

Історія хвороби № 1/2055 хворого 

О.Т. 

 

вздовж країв ушкодження здоровою кістковою тканиною. В осіб другої 

підгрупи основної групи одночасно відзначали зменшення об’єму виведеної у 

позаверхівковий простір пломбувальної композиції, що свідчить про здатність 

композиції до біодеградації в умовах деструкційно змінених тканин періодонта 

та включення її компонентів в репараційний процес формування нової кісткової 

тканини. Натомість, у групі порівняння лише у 2 хворих, що становило 10,5 %, 
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спостерігали збільшення площі позаапікального ураження, а у 5 осіб, що 

становило 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 становило 

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 (див. табл. 5.4). Результати вказують на те, що у першій 

та другій підгрупах, відповідно, він був у 1,2 раза та 1,4 раза нижчим порівняно 

з групою контролю та статистично вірогідним (р<0,001). Необхідно зазначити, 

що у всіх хворих (100 %) основної групи та групи порівняння рентгенологічно 

спостерігали збережену структуру та об’ємність обтурації кореневих каналів.  

Отже, при лікуванні хронічного гранулематозного періодонтиту із 

застосуванням запропонованої композиції отримано кращі результати 

порівняно зі загальноприйнятим методом лікування. На нашу думку, такий 

виражений позитивний результат лікування хворих основної групи не залежно 

від форми перебігу хронічного періодонтиту пов’язаний із протизапальними, 

остеотропними та антиоксидантними властивостями композиції на основі ГА, 

які сприяли пришвидшенню процесів регенерації [61, 62, 63]. Одночасно з цим, 

в основній групі відзначали пряму залежність результатів лікування від способу 

пломбування кореневих каналів, який був більш ефективним при виведенні 

композиції у періапікальний простір. 

Аналіз результатів клінічного огляду проведеного через 12 місяців після 

лікування хронічного фіброзного періодонтиту з набутою широкою верхівкою 

кореня зуба у всіх хворих основної групи та групи порівняння підтверджує 

подальшу позитивну динаміку, яка характеризувалася відсутністю скарг та 

клінічних ознак запалення. Рентгенологічне обстеження засвідчило, що 

структура та об’ємність обтурації кореневих каналів залишилася збереженою, у 
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періапікальній ділянці діагностовано незначне розширення періодонтальної 

щілини, цілісність та неушкодженість кісткової тканини (рис. 5.19, 5.20). Отже,  

                        
 

Рентгенограми хворих на хронічний фіброзний періодонтит через 12 місяців 

після проведеного лікування методом створення апікальної обтурації 

композицією на основі ГА. 

Рисунок 5.19 – Стан тканин 

періодонта після лікування 11 зуба. 

Історія хвороби № 1/2071 хворого 

Ю.Г. 

 Рисунок 5.20 – Стан тканин 

періодонта після лікування 21 зуба. 

Історія хвороби № 1/2084 хворого 

С.Ш. 

 
впродовж тривалого часу не спостерігали наростання патологічного процесу у 

ділянці верхівки кореня зуба, відзначали подальшу позитивну динаміку 

відновлення структурних компонентів тканин періодонту в усіх хворих після 

лікування хронічного фіброзного періодонтиту. 

Клінічний огляд хворих на хронічний гранулюючий періодонтит 

проведений через 12 місяців після завершення ендодонтичного лікування 

(табл. 5.5) основної групи засвідчив збережену функціональну активність зуба у 
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29 пацієнтів (96,8 %) першої підгрупи, яким лікування проводили методом      

 

Таблиця 5.5 – Критерії ефективності лікування хворих на хронічний 

гранулюючий періодонтит через 12 місяців 
 

Групи порівняння 
Скарги в 
анамнезі 

Біль при 
накушуванні 

Відновлення 
функції зуба Індекс  

СДВП 
так ні Так ні так ні 

Група 
порівняння 

n = 28 

абс. 5 23 5 23 23 5 

3,0±0,23 
% 17,9 82,1 17,9 82,1 82,1 17,9 

середній 
показник 
в групі 

0,18±0,07 0,18±0,07 0,18±0,07 

Перша 
підгрупа 
основної 

групи, 
n = 31 

абс. 1 30 1 30 30 1 

2,2±0,18 
 

% 3,2 96,8 3,2 96,8 96,8 3,2 
середній 
показник 
в групі 

0,03±0,03 0,03±0,03 0,03±0,03 

Друга 
підгрупа 
основної 

групи,  
n = 30 

абс. 1 29 1 29 29 1 

1,6±0,16 °


 
% 3,3 96,7 3,3 96,7 96,7 3,3 

середній 
показник 
в групі 

0,03±0,03 0,03±0,03 0,03±0,03 

 

Примітка: ** – показник вірогідності різниці порівняно з групою порівняння 

при р<0,01; *** – при р < 0,001; ° – показник вірогідності різниці порівняно з 

результатами першої підгрупи основної групи при р < 0,05. 

 

обтурації апікальної ділянки кореневого каналу композицією на основі ГА та у 

30 осіб (96,7 %) другої підгрупи, яким додатково виводили у періапікальну зону 

деструкції цю ж композицію підтверджує подальшу позитивну динаміку 

регенерації періапікальних тканин. Лише один хворий першої підгрупи – 3,2 % 

та один другої підгрупи – 3,3 %, скаржились на періодичний незначний 
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дискомфорт при накушуванні в анамнезі, проте на момент огляду скарги були 

відсутні. Водночас з цим проведений аналіз результатів клінічного дослідження 

хворих групи порівняння засвідчив, що у 23 хворих, що становило 82,1 %, в 

анамнезі були відсутні скарги та збережена функціональна активність зуба, у 

той час як 5 хворих (17,9 %) скаржилися на періодичний ниючий біль та 

болючість під час накушування на причинний зуб. Отримані результати 

підтверджують вищу позитивну динаміку перебігу хронічного гранулюючого 

періодонтиту основної групи на 15 % порівняно з контрольною, яка 

характеризувалась відсутністю скарг та збереженням функціональної 

активності зуба.  

При проведенні контрольного рентгенологічного обстеження у хворих на 

хронічний гранулюючий періодонтит основної групи (рис. 5.21, 5.22) 

спостерігали подальше зменшення величини деструкції, об’єму виведеної 

трансканально композиції та утворення молодої кісткової тканини, що 

підтверджувало позитивну динаміку перебігу регенерації періапікальних 

тканин та свідчило про стимулювання компонентами композиції процесів 

відновлення кістки. Підтвердженням цього було зниження показників індексу 

СДВП (див. табл. 5.5). Відтак, у першій підгрупі він зменшився на 27 %, а у 

другій підгрупі, де використовували композицію з виведенням матеріалу у 

періапікальну зону – на 39 %, що статистично вірогідно (р<0,01; р<0,001). 

Окрім цього, у другій підгрупі, порівняно з першою, результати були істотно 

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

позитивну динаміку лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 

спостерігали не у всіх хворих. Зокрема, у 23 осіб, що становило 82 %, індекс 

СДВП і надалі знижувався, проте, у 3 пацієнтів (11 %) спостерігали зростання 

індексу, а у 2 хворих (7 %) він залишався без змін, що засвідчувало негативні 

результати лікування. Середнє значення індексу СДВП в першій підгрупі 

основної групи становило 2,2±0,18 бала, у другій підгрупі основної групи – 
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1,6±0,16 бала, а у групі порівняння – 3,0±0,23 бала, що вказує на                            

 

                       
 

Рентгенограми хворих на хронічний гранулюючий періодонтит через 12 місяців 

після проведеного лікування методом створення апікальної обтурації (рис. 5.21) 

та додаткового трансканального виведення композиції (рис. 5.22).  

Рисунок 5.21 – Стан тканин 

періодонта після лікування 15 зуба. 

Історія хвороби № 1/2057 хворого 

І.М. 

 Рисунок 5.22 – Стан тканин 

періодонта після лікування 23 зуба. 

Історія хвороби № 1/2078 хворого 

Н.Щ. 

 
пришвидшення термінів регенерації в першій та другій підгрупах у 1,4 раза та 

1,9 раза відповідно порівняно з групою контролю. У хворих без позитивної 

рентгенологічної динаміки на момент контрольного огляду скарги та ознаки 

запалення були відсутні, однак, їм було запропоновано повторне лікування, від 

якого вони відмовились. Рентгенологічне обстеження хворих основної групи та 

групи порівняння дало можливість встановити збережену структуру та 

об’ємність обтурації кореневих каналів. 
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Відтак, результати дослідження дають можливість стверджувати, що 

загострення запального процесу при лікуванні хворих на хронічний 

гранулюючий періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба 

спостерігається частіше при пломбуванні препаратом МТА порівняно із 

запропонованою нами композицією. У всіх хворих основної групи індекс 

СДВП знизився, що свідчить про 100 % позитивну динаміку та швидший 

процес регенерації у періапікальній зоні. Проте, у 18 % хворих групи 

порівняння величина індексу СДВП зросла або залишалася на тому ж рівні зі 

стабілізацією або тенденцією до наростання патологічного процесу.  

Через 12 місяців після проведеного лікування, аналізуючи результати 

клінічного огляду хворих на хронічний гранулематозний періодонтит, в 

основній групі, де лікування проводили з використанням композиції на основі 

ГА, незважаючи на спосіб обтурації апікальної ділянки кореня, встановлено 

збережену функціональну активність зуба у 100% пацієнтів. Однак, у групі 

порівняння встановлено, що у 3 хворих (16 %), з анамнезу виявлено скарги на 

незначний дискомфорт під час накушування раніше лікований зуб, а у 16 

хворих (84 %) були відсутні скарги та збережена функціональна активність 

зуба. 

Під час рентгенологічного дослідження у всіх хворих основної групи 

спостерігали подальше зменшення площі розрідження кісткової тканини та 

заміщення її новоутвореною кісткою (рис. 5.23), а в хворих другої підгрупи 

основної групи відзначали подальшу інтеграцію компонентів композиції у 

процеси регенерації (рис. 5.24). Проте, у групі порівняння у 2 хворих (10,5 %) 

спостерігали збільшення площі деструкції позаапікальних змін, а у одного 

(5,3 %) – він залишався без змін, позитивну динаміку лікування хворих на 

хронічний гранулематозний періодонтит у групі порівняння відзначали у 16 

хворих, що становило 84 %. Результати рентгенологічного дослідження 

підтверджували показники індексу СДВП, динаміка зниження якого 

відрізнялась (табл. 5.6).  
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Рентгенограми хворих на хронічний гранулематозний періодонтит через 12 

місяців після проведеного лікування методом створення апікальної обтурації 

(рис. 5.23) та виведення композиції у позаапікальний простір (рис. 5.24).  

Рисунок 5.23 – Стан тканин 

періодонта після лікування 34 зуба. 

Історія хвороби № 1/2068 хворого 

Р.І. 

 Рисунок 5.24 – Стан тканин 

періодонта після лікування 45 зуба. 

Історія хвороби № 1/2055 хворого 

О.Т. 

 
У першій підгрупі, де апікальну частину кореневого каналу обтурували 

запропонованою композицією індекс СДВП знизився на 0,8 бала та становив 

2,4±0,19 бала, а у другій підгрупі, де проводили додаткове трансканальне 

виведення композиції у позаапікальну зону деструкції цей індекс знизився – на 

1,1 бала та становив 1,7±0,2 бала, що вказує на вищу ефективність даного 

способу лікування і є статистично вірогідним (р<0,05). Проте, у групі 

порівняння він зменшився лише на 0,5 бала та становив 3,4±0,31 бала, що є 

статистично вірогідним (р<0,01). Необхідно зазначити, що аналіз 

рентгенологічного дослідження вказує те, що у всіх пацієнтів як основної 
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групи, так і групи контролю збережена структура та об’ємність обтурації 

кореневих каналів. 

 

Таблиця 5.6 – Значення показників індексу СДВП (бали) у хворих з 

хронічним гранулематозним періодонтитом через 12 місяців після лікування 
 

 
 

Терміни 
обстеження 

Групи обстеження 
Група  

порівняння,  
n= 19 

Основна група, 
підгрупа 1,  

n= 28 

Основна група, 
підгрупа 2,  

n= 24 

6 місяців 3,9 ± 0,27 3,2 ± 0,16  2,8 ± 0,17 

12 місяців 3,4 ± 0,31

 2,4 ± 0,19 °


 1,7 ± 0,2 °°°


◊ 

 

Примітка: ** – показник вірогідності різниці порівняно з результатами на 6 

місяць дослідження при р<0,01; *** – при р<0,001; ° – показник вірогідності 

різниці порівняно з групою порівняння при р<0,05; °°° – при р<0,001; ◊ – 

показник вірогідності різниці між підгрупами основної групи при р<0,05. 

 

Отже, за даними клінічних та рентгенологічних досліджень ми можемо 

стверджувати, що частота випадків загострення запального процесу у хворих на 

хронічний гранулематозний періодонтит є вищою при обтурації апікальної 

ділянки кореневих каналів препаратом МТА, проте швидкість перебігу процесу 

регенерації краще протікає при застосуванні композиції на основі ГА. У 11 % 

хворих групи порівняння СДВП зріс, або залишався без змін, що свідчить про 

відсутність позитивної динаміки. Однак, у всіх хворих основної групи індекс 

СДВП знизився, що свідчить про 100 % позитивну динаміку регенераційних 

процесів у періапікальній зоні, а спосіб апікальної обтурації з додатковим 

трансканальнм виведенням композиції створює сприятливі умови для 

скорочення термінів регенерації.  
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Результати клінічного дослідження хворих на хронічний фіброзний 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба, проведеного через 18 

місяців після лікування, характеризуються відсутністю скарг та клінічних ознак 

запалення в навколозубних тканинах як у хворих основної групи, так і групи 

порівняння. Під час рентгенологічного обстеження спостерігали збережену 

структуру та об’ємність обтурації кореневих каналів, дослідження 

періапікальної ділянки свідчило про цілісність та незначне розширення 

періодонтальної щілини та неушкодженість кісткової тканини в усіх хворих 

(рис. 5.25).  

 

                       
А                                                                     Б 

Рисунок. 5.25 – Рентгенограми хворого на хронічний фіброзний періодонтит 11 

зуба до лікування (А); стан тканин періодонта через 18 місяці після 

проведеного лікування із використанням композиції (Б). Історія хвороби № 

1/2071 хворого Ю.Г. 

 

Отже, результати спостереження за хворими на хронічний фіброзний 

періодонтит впродовж тривало часу засвідчили відсутність ускладнень 
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лікування і ефективність застосування композиції на основі біоактивних 

компонентів при обтурації апікальної ділянки кореневого каналу, яка не 

відрізнялася за ефективністю використання загальновживаного препарату 

МТА, хоча за механізмом впливу на тканини періодонту вони суттєво 

відрізняються. 

При клінічному огляді хворих з хронічним гранулюючим періодонтитом 

у основній групі через 18 місяців після проведеного лікування спостерігали 

збережену функціональну активність зуба у 100 % осіб. Проте, у групі 

порівняння у 4 хворих, що становило 14 % періодично виникав дискомфорт при 

накушуванні на причинний зуб, а у 86 % осіб була збережена функціональна 

активність зуба.  

 

                       
А                                                                     Б 

Рисунок. 5.26 – Рентгенограми хворого на хронічний гранулюючий періодонтит 

23 зуба до лікування (А); стан тканин періодонта через 18 місяці після 

проведеного лікування із використанням композиції методом створення 

апікальної обтурації (Б). Історія хвороби № 1/2078 хворого Н.Щ. 
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Під час аналізу результатів рентгенологічного дослідження (рис. 5.26 Б) та 

(рис. 5.27 Б) у хворих, де лікування проводили методом обтурації апікальної       

          

 

                       
А                                                                     Б 

Рисунок. 5.27 – Рентгенограми хворого на хронічний гранулюючий періодонтит 

15 зуба до лікування (А); стан тканин періодонта через 18 місяці після 

проведеного лікування із використанням композиції шляхом її виведення в 

позаапікальний простір (Б). Історія хвороби № 1/2057 хворого І.М. 

 
частини кореневого каналу композицією на основі ГА повне відновлення 

періапікальних тканин відзначали у 8 осіб, що становило 26 %, а при при 

додатковому трансканальному виведенні даної композиції – у 14 пацієнтів, 

склало 47 %. Необхідно зазначити, що суттєве зменшення розмірів та 

нівелювання рентгеноконтрастності введеної у позаапікальний простір 

композиції ґрунтується на її здатності піддаватися розпаду з подальшим 

включенням її компонентів, зокрема гідроксіапатиту, в побудову і 
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структуризацію молодої кісткової тканини. Натомість у групі порівняння повне 

відновлення періапікальних тканин спостерігали лише у 3 хворих, що 

відповідало 11 %, а у 5 обстежених (18 %) стан деструкції періапікальних 

тканин залишався без змін. При цьому в усіх хворих як основної групи, так і 

групи контролю збережена структура та об’ємність обтурації кореневих 

каналів. 

Дані рентгенологічного дослідження підтверджуються математичними 

показниками деструкційних змін тканин періодонту: 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 у 1,6 раза та 3 

раза відповідно порівняно з групою контролю (табл. 5.7). Наглядно в динаміці 

показники індексу СДВП впродовж усього терміну спостереження після 

лікування хворих на хронічний гранулюючий періодонтит представлено на рис. 

5.28.  

 

Таблиця 5.7 – Значення показників індексу СДВП (бали) у пацієнтів з 

хронічним гранулюючим періодонтитом через 18 місяців після лікування 
 

 
 

Терміни 
обстеження 

Групи обстеження 
Група  

порівняння,  
n= 28 

Основна група, 
підгрупа 1,  

n= 31 

Основна група, 
підгрупа 2,  

n= 30 
безпосередньо 
після лікування  4,2 ± 0,17 4,2 ± 0,18 4,2 ± 0,16 

18 місяців 2,1 ± 0,31


 1,3 ± 0,23 °


 0,7 ± 0,15 °°°


◊ 
 

Примітка: *** – показник вірогідності різниці порівняно з групою 

безпосередньо після лікування при р<0,001; ° – показник вірогідності різниці 

порівняно з групою порівняння при р<0,05; °°° при – р<0,001; ◊ – показник 

вірогідності різниці між підгрупами основної групи при р<0,05. 
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За результатами наших досліджень встановлено, що у хворих основної 

групи з хронічним гранулюючим періодонтитом регенераційні процеси           

 

 
 

Рисунок 5.28 – Динаміка показників індексу СДВП при хронічному 

гранулюючому періодонтиті. 

 

найінтенсивніше протікали впродовж перших 6 місяців після проведеного 

лікування. Це зумовлено впливом органічних компонентів композиції, зокрема 

гіалуронової кислоти, ДМАЕ, силікіну та структуколу, які інтенсивніше 

звільняються за цей час з лікарської форми і стимулюють біорегенераційні 

процеси і виявляють протизапальні властивості. Окрім цього у другій підгрупі 

основної групи, де лікування кореневих каналів проводили методом апікальної 

обтурації з додатковим трансканальним виведенням композиції у 

позаапікальний простір, результати лікування були у 1,86 раза кращими 

порівняно з першою підгрупою, де лікування здійснювали методом обтурації 

апікальної ділянки кореневого каналу та статистично вірогідними (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 
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функціональну активність зуба. Однак, при огляді хворих групи порівняння 

такий же сприятливий результат лікування відзначали лише у 16 хворих (84 %), 

а у 3 хворих (16 %) збереглися в анамнезі скарги на періодичний незначний 

дискомфорт в ділянці лікованого зуба при вживанні твердої їжі. 

Під час рентгенологічного аналізу результатів лікування у основній групі 

хворих на гранулематозний періодонтит відзначали позитивну динаміку 

регенерації періапікальних тканин. При лікуванні хворих методом апікальної 

обтурації кореневого каналу запропонованою композицією, повне відновлення 

періапікальних тканин відзначали у 8 осіб (28,6 %) (рис. 5.29 Б), а при 

додатковому трансканальному виведенні даної композиції – у 11 хворих (46 %) 

(рис. 5.30 Б). Однак, у групі порівняння відновлення періапікальних тканин 

зуба спостерігали лише у 3 хворих, що становило 15,7 %, а у 5 осіб (18 %) 

індекс СДВП залишався без змін (табл. 5.8).  

 

                       
А                                                                  Б 

Рисунок. 5.29 – Рентгенограми хворого на хронічний гранулематозний 

періодонтит 34 зуба до лікування (А); стан тканин періодонта через 18 місяці 

після проведеного лікування із використанням композиції методом створення 

апікальної обтурації (Б). Історія хвороби № 1/2068 хворого Р.І. 
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А                                                                   Б 

Рисунок. 5.30 – Рентгенограми хворого на хронічний гранулематозний 

періодонтит 45 зуба до лікування (А); стан тканин періодонта через 18 місяці 

після проведеного лікування із використанням композиції з її виведенням в 

позаапікальний простір (Б). Історія хвороби № 1/2055 хворого О.Т. 

 
Таблиця 5.8 – Значення показників індексу СДВП (бали) хворих на 

хронічний гранулематозний періодонтит через 18 місяців після лікування  
 

 
 

Терміни 
обстеження 

Групи обстеження 
Група  

порівняння,  
n= 19 

Основна група, 
підгрупа 1,  

n= 28 

Основна група, 
підгрупа 2,  

n= 24 

12 місяців    3,4 ± 0,31 2,4 ± 0,19  1,7 ± 0,2 

18 місяців 2,4 ± 0,42


 1,3 ± 0,19 °


 0,8 ± 0,17 °°°


 
 

Примітка: *** – показник вірогідності різниці порівняно з групою через 12 

місяців після лікування при р<0,001; ° – показник вірогідності різниці 

порівняно з групою порівняння при р<0,05; °°° при – р<0,001.  
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У першій дослідній підгрупі він знизився на 0,9 бала і становив 1,3±0,19 бала, а 

у другій підгрупі – на 1,1 бала − 0,8±0,17 бала, що статистично вірогідно 

(р<0,001). У групі порівняння середній показник індексу зменшився на 1,0 бал 

(р<0,001). Отже, у дослідній групі процеси регенерації позаапікальних тканин 

протікали активніше порівняно з контрольною групою, що статистично 

вірогідно (р<0,001). 

Як засвідчили результати досліджень впродовж усього періоду 

спостереження за хворими на хронічний гранулематозний періодонтит 

інтенсивність регенераційнійних процесів була також досить високою з 

найбільше вираженою активністю протягом перших 6 місяців після 

проведеного лікування (рис. 5.31). Додаткове трансканальне виведення 

композиції у позаапікальний простір було у 1,6 раза ефективніше через 18 

місяців порівняно з групою, де лікування здійснювали методом створення 

апікальної пломби (р<0,05). 

 

 
 

Рисунок 5.31 – Динаміка показників індексу СДВП при хронічному 

гранулематозному періодонтиті. 
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Клінічні дослідження хворих на хронічний періодонтит з набутою 

широкою верхівкою кореня зуба виявили практично безсимптомний перебіг 

хронічного фіброзного та гранулематозного періодонтиту та різноманітну 

симптоматику при гранулюючому періодонтиті. При цьому ступінь резорбції 

кореня і величина апікального отвору верхівки кореня зуба безпосередньо 

залежить від тривалості та активності запального процесу. 

Узагальнюючи результати лікування, можна стверджувати, що 

композиція на основі гідроксіапатиту кальцію сприяє пришвидшенню 

регенераційних процесів у періапікальній зоні та скороченню термінів 

одужання хворих на фіброзний, гранулюючий та гранулематозний періодонтит. 

Зокрема, результати дослідження свідчать, що у хворих на гранулюючий та 

гранулематозний періодонтит перебіг процесу регенерації найінтенсивніше 

відбувався впродовж перших 6 місяць спостереження після проведеного 

лікування, що зумовлено впливом органічних компонентів композиції, які 

впродовж цього періоду швидше вивільнюються з лікарської форми і 

виявляють протизапальні властивості та стимулюють біорегенераційні процеси. 

У подальшому остеокондуктивні властивості виявляє гідроксіапатит. Структура 

та об’ємність обтурації кореневих каналів зберігається у всіх хворих та на всіх 

етапах контрольного спостереження. 

Отже, композиція на основі ГА, володіючи остеокондуктивними, 

антиоксидантними та протизапальними властивостями, активує синтез 

органічних компонентів, є джерелом мінеральних компонентів, що сприяє 

процесам біорепарації та регенерації періапікальних тканин, особливо на ранніх 

термінах. Одночасно з цим, при додатковому трансканальному виведенні 

пломбувальної композиції у періапікальний простір зумовлює пришвидшення 

термінів ревіталізації, біорепарації та регенерації тканин періодонту порівняно 

з методом лікування створенням апікальної обтурації в межах фізіологічної 

верхівки кореня зуба, що забезпечує високий терапевтичний ефект. 
 

Основні положення розділу висвітлені у наступних публікаціях [3] 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

 

Хвороби тканин періодонту 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 [19, 52, 104]. 

Одонтогенні вогнища інфекції нерідко стають причиною гострих запальних 

процесів щелепно-лицьової ділянки та спричиняють несприятливий вплив 

осередків періодонтальної інфекції на організм у цілому [72, 104, 204].  

Найчастіше причиною виникнення хронічних запальних процесів 

періодонту є інфекційний чинник, що зумовлює запальні та деструкційні зміни 

в тканинах пульпи та у позаапікальній зоні [52, 82, 214, 216]. Доведено, що 

лише при наявності бактерій у кореневих каналах виникають деструкційні 

зміни тканин ендодонта [72, 217, 223]. 

Тривалий клінічний досвід засвідчує, що для успішного лікування 

хронічного періодонтиту, який супроводжується позаапікальною деструкцією, 

вагоме значення має не лише ліквідація вогнища інфікування періодонту, дія на 

мікрофлору макро- та мікроканалів, а й якість пломбування кореневих каналів, 

що великою мірою залежить від властивостей пломбувального матеріалу, 

зокрема, його активного впливу на активацію репараційних процесів у 

періапікальних тканинах зуба та відновлення навколоверхівкових уражень в 

умовах деструкційно змінених тканин періодонта [51, 52, 111, 241, 242].  

Безсимптомний, довготривалий 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 [69, 95, 96, 

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

періапікальних запальних процесів та обтурації кореневих каналів. Велике 
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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 та потребує подальшого 

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. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хворих на 

хронічний періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня шляхом обтурації 

апікальної ділянки кореня та трансканального виведення розпрацюваної 

власної лікарської композиції за межі зуба. 

Для вирішення поставленої мети клінічно обстежено 214 хворих на 

хронічний фіброзний, гранулюючий та гранулематозний періодонтит віком від 

25 до 44 років з набутою широкою верхівкою кореня зуба від 40 до 80 за ISO з 

деструкцією періапікальної кісткової тканини не більше 5 мм у діаметрі. 

Клінічному застосуванню та обґрунтуванню вибору лікарських засобів, 

розпрацюванню методики та протоколу ведення хворих на хронічний 

періодонтит передувало експериментальне дослідження, яке включало всебічне 

вивчення на слизовій оболонці щоки тварин пластикостимулювальної та 

біоревіталізуючої дії окремо взятих препаратів та створеного на їх основі 

засобу для ревіталізації і біорепарації, а також динаміку репараційних процесів 

в кістковій тканині під впливом запропонованих композицій порівняно із 

загальноприйнятим препаратом МТА.  

На першому етапі експериментального дослідження вивчали 

регенераційно-репаративну та пластикостимулюючу ефективність різних за 

механізмом дії окремо взятих препаратів, серед яких модифікована гіалуронова 

кислота − „Гіалріпайєр-02”, препарат на основі колагену − „Структукол”, 

препарат на основі розчину органічного кремнію − „Силікін 1 %”, синтетичний 
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препарат „ДМАЕ”, а також створеного на їх основі засобу для ревіталізації і 

біорепарації. Вибір препаратів з різним механізмом дії на організм, зокрема на 

клітини і насамперед на міжклітинні структури, ґрунтується на їх здатності 

моделювати та стимулювати репаративно-регенераційні процеси, впливати на 

морфогенез та диференціацію, регулювати запальний процес. 

Результати макроскопічного дослідження у тварин на 30 добу після 

внутрішньослизового введення тканинних модуляторів засвідчили, що у ділянці 

локалізації препаратів відсутні конгломерати гелю чи розчину, усі 

імплантаційні матеріали рівномірно розподілялися у зоні введення, не виходили 

за її межі, не інкапсулювалися та не утворювали порожнин. Слизова оболонка 

тварин дослідних груп у зоні введення досліджуваних препаратів візуально 

відповідала аналогічним ділянкам слизової оболонки тварин контрольної групи, 

а при обстеженні були відсутні ознаки тканинної агресії чи ділянок 

відторгнення препаратів організмом. Усі досліджувані речовини були 

біоінертними, що дозволяє використовувати їх протягом тривалого періоду.  

Під час мікроскопічного аналізу результатів дослідження фрагментів 

слизової оболонки щоки не виявили формування капсул навколо введеного 

гелевого препарату або мікрокапсуляції його фрагментів. Водночас 

спостерігали міжтканинне поширення і включення в міжклітинний матрикс 

компонентів препаратів 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. Результати дослідження засвідчили, що для ревіталізації і біорепарації 

м’яких тканин можна використовувати різні препарати залежно від клінічного 

стану і морфологічних змін слизової оболонки. Проте, найвираженіший ефект 

отримано при поєднанні різних за складом і механізмом дії препаратів, зокрема 

при застосуванні засобу для ревіталізації і біорепарації на основі сполук 

природного походження гіалріпайєр-02 (біорепарант) та структукол, а також на 
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основі синтетичних полімерів силікін і ДМАЕ (патент України на корисну 

модель № 85259) [25].  

Зважаючи на наведене вище, нами було розпрацьовано композицію 

лікарського засобу для лікування ускладненого карієсу постійних зубів з 

набутою широкою верхівкою кореня, яка включала гідроксіапатит кальцію, 

засіб для ревіталізації та біорепарації періапікальних тканин, що містить 

Гіалріпайєр-02, структукол, силікін та ДМАЕ, що підтверджено патентом 

України на корисну модель №95974 [26]. Допоміжними речовинами слугували 

полівінілпіролідон 40% у якості пластифікатора та сульфат барію для надання 

контрастності під час рентгенологічного обстеження. Композицію 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 під наркозом моделювання дефекту 

кісткової тканини в експерименті на 260 білих щурах. Тваринам під постійним 

зрошенням 0,9 % фізіологічним розчином створювали дефект кістки в ділянці 

між різцем та правим моляром діаметром 3 мм та глибиною 2,5 мм, який 

заповнювали досліджуваними біоматеріалами або залишали із кров’яним 

згустком та закривали слизовою оболонкою і накладали шви.  

Усіх тварин було поділено на 5 дослідних груп по 60 особин у кожній, 

окрім групи контролю, де на всі три етапи дослідження було задіяно лише 20 

тварин: перша група – інтактні тварини, які слугували контролем; друга група 

порівняння – тварини, яким було створено дефект кісткової тканини без 

введення біоматеріалу; третя група – тварини, яким у створений дефект 

вносили мінерал триоксид агрегат (МТА); четверта група – тварини, яким 

дефект заповнювали композицією на основі бета-трикальцій фосфату (β-ТКФ); 

п’ята група – тварини, яким у створений дефект кісткової тканини вносили 

аналогічну композицію на основі гідроксіапатиту кальцію (ГА) та органічних 
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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.  

Морфологічні зміни на 14 добу засвідчили, що репараційні процеси 

залежали від способу лікування і характеризувалися різним ступенем 

регенерації дефекту кісткових пластинок, лізису тканин, скупченням 

базофільної речовини та інфільтрацією лімфоїдними елементами 

сполучнотканинних структур. Найкращі результати спостерігали у 

гістопрепаратах тварин із введенням у створений дефект запропонованих нами 

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 гістопрепарати 

характеризувалися різним ступенем 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 групі із введенням 

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.  

Згідно із сучасними уявленнями в основі патогенезу захворювань тканин 

періодонта є один із універсальних механізмів пошкодження клітинних 

мембран – ПОЛ [6, 128, 148], висока активність яких спричиняє напруження 

АОС. У подальшому дане явище виявляється зменшенням контролю над 

вільнорадикальними реакціями та призводить також до руйнування 
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фосфоліпідів, білків, ферментів, відтак створюються несприятливі умови для 

функціонування тканин періодонту. Внаслідок пошкодження біомембран у 

крові змінюється концентрація тканиноспецифічних ферментів, зокрема ЛФ та 

КФ, а також вміст іонів кальцію та фосфору, які можуть слугувати непрямими 

маркерами тяжкості перебігу запального процесу в періодонті, а також 

характеризувати інтенсивність процесів ліпопероксидації [81, 99]. 

Результати досліджень сироватки крові, отриманих на 14 добу свідчать, 

що у всіх дослідних групах, де моделювали запально-деструкційний процес у 

кістковій тканині зросла активність процесів ПОЛ. Проте, найінтенсивнішим 

він був у групі тварин зі створеним дефектом кісткової тканини без введення 

біоматеріалу, де концентрація МДА перевищувала показники контрольної 

групи тварин у 2,3 раза (р<0,001), а найменш активний у IV та V дослідних 

групах, де концентрація МДА зросла у 2 раза порівняно з інтактними 

тваринами (р<0,001).  

Антиоксидантна система представлена ферментами СОД та каталазою, 

які функціонують як ланки однієї системи, що контролює і гальмує всі етапи 

вільнорадикальних реакцій, починаючи від їх ініціації і закінчуючи утворенням 

гідроперексидів та МДА. Наші дослідження показали, що активність обох 

ферментів у ІІ та ІІІ дослідних групах зменшилась у 1,6 раза та у 1,5 раза 

відповідно, а у IV та V дослідних групах СОД – лише в 1,25 раза та 1,2 раза 

відповідно, а каталази – у 1,2 раза порівняно з групою контролю (р<0,001). 

Посилення процесів ліпопероксидації та зменшення активності ферментів АОС, 

свідчить про порушення узгодженості в їх роботі, яке є найбільш вираженим у 

дослідній групі тварин, де деструкція кісткової тканини залишалась без введення 

біоматеріалу та у групі тварин з використанням препарату МТА, на що вказує 

зміна АПІ. У всіх дослідних групах спостерігали зниження АПІ, яке у ІІ групі 

тварин становило 73 %, а у IV та V дослідних групах – лише 59 % та 57 % 

відповідно порівняно з контролем (р<0,001). Таким чином, за інтенсивністю 

перебігу ПОЛ в тканинах можна оцінювати неспецифічні адаптаційні 
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можливості організму, а за вмістом антиоксидантів – їх компенсаторний 

потенціал.  

Метаболізм кісткової тканини характеризується двома 

різнонаправленими, але пов’язаними між собою процесами – утворення нової 

кісткової тканини остеобластами та руйнування старої – остеокластами. За 

активністю ферментів КФ та ЛФ, що синтезуються цими клітинами, ми 

оцінювали ступінь резорбції та регенерації кісткової тканини. Так, у тварин зі 

створеним дефектом кісткової тканини без введення біоматеріалу в сироватці 

крові встановлено зростання вмісту лізосомальних ферментів, як КФ, так і ЛФ у 

2,4 раза та 2,9 раза відповідно, а у групі тварин, де деструкція кісткової тканини 

була заповнена препаратом МТА концентрація КФ зросла у 2,3 раза, а ЛФ у 2,7 

раза порівняно з групою контролю (р<0,001). Найкращі результати отримані у 

групі тварин, де використовували композицію на основі ГА, так концентрація 

КФ перевищувала контрольні показники лише у 1,85 раза, а ЛФ – у 2 раза 

(р<0,001). Збільшення вмісту КФ, яка є маркером остеокластів, може вказувати 

на локальну активацію цих клітин і резорбцію кісткової тканини, а підвищення 

активності ЛФ, яка є маркером остеобластів, може бути проявом 

компенсаторної реакції на порушений метаболізм. Оскільки, у ІІ та ІІІ 

дослідних групах активність цих ферментів була найвищою, то це може 

свідчити про інтенсивніший деструкційний процес порівняно з двома іншими 

дослідними групами тварин, що підтверджується ІМ, який розраховується 

співвідношенням ЛФ/КФ. Так, у групі тварин, де деструкцію кісткової тканини 

ушивали під кров’яним згустком та у групі тварин, де використовували 

препарат МТА, ІМ зріс на 20,5 % та 18,4 %, порівняно з групою контролю. У 

той час у групах тварин, де використовували досліджувані композиції на основі 

β-ТКФ та ГА ІМ зріс лише на 7 %, що вказує на меншу інтенсивність деструкції 

та більш активний остеогенез. Деструкція кісткової тканини супроводжувалася 

розвитком запального процесу, інтенсивність якого оцінювали за вмістом 

загального білка, що перевищував контрольні показники у ІІ групі у 1,4 раза та 



182 
 

у 1,2 раза в IV і V дослідних групах порівняно з контрольною групою тварин 

(р<0,001).  

Остеобласти контролюють мінералізацію кістки завдяки присутній в них 

ЛФ, яка звільняє неорганічний фосфор з органічних фосфоровмісних сполук. 

Вивільнена фосфорна кислота реагує з солями кальцію з утворенням Са3(РО4)2. 

Тому, макроелементи кальцій та фосфор є нетрадиційними маркерами 

метаболізму кісткової тканини. У всіх дослідних групах спостерігали зростання 

вмісту обох макроелементів. Проте, найвищу їх концентрацію спостерігали у ІІ та 

ІІІ групах тварин, де вміст іонів кальцію перевищував контрольні показники у 2 

раза та 1,8 раза відповідно, а іонів фосфору в 1,4 раза та 1,3 раза відповідно 

(р<0,001). Дещо кращі результати отримані у IV та V дослідних групах, де 

вміст кальцію збільшився лише у 1,7 раза та 1,6 раза відповідно, а фосфору – у 

1,3 раза, порівняно з групою контролю (р<0,001). Збільшення вмісту даних 

макроелементів є наслідком руйнування неорганічної складової кістки. На 

збалансованість процесів деструкції та регенерації вказує індекс 

співвідношення кальцію та фосфору. Найгірший результат був отриманий у 

групі тварин, де деструкція кісткової тканини була ушита під кров’яним 

згустком, де кальцій-фосфорний індекс перевищував контрольні показники на 

96 % (р<0,001), у ІІІ групі тварин він зріс на 41 % (р<0,001), у IV дослідній 

групі – на 30 % (р<0,01), а у V групі – лише на 25 % порівняно з групою 

контролю (р<0,01). Таке незначне зростання індексу співвідношення кальцію та 

фосфору свідчить про активне використання кістковою тканиною іонів 

кальцію, що може вказувати на позитивний вплив остеотропних препаратів на 

процеси регенерації.  

Подальші дослідження регенераційних процесів виявили, що на 30 добу 

найкращі результати були отримані у групі тварин, де дефект кісткової тканини 

був заповнений композицією на основі ГА. Усі показники системи ПОЛ-АОС 

наблизились до показників інтактної групи тварин, хоча АПІ все ще був 

нижчим показників групи контролю. Одночасно спостерігали позитивну 
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динаміку змін концентрації тканиноспецифічних ферментів, хоча вміст КФ 

залишався все ще підвищеним у 1,1 раза, а ЛФ – у 1,2 раза, проте ІМ 

наближався до показників контрольної групи. Вміст іонів кальцію на 3 % 

залишався вищим контрольних показників (р<0,05), проте концентрація іонів 

фосфору та кальцій-фосфорний індекс відповідали показникам інтактних 

тварин.  

Менш виражену позитивну динаміка спостерігали у групі тварин, де 

дефект кісткової тканини заповнювали композицією на основі β-ТКФ. Хоча 

вміст ферментів АОС і наблизився до показників інтактних тварин, проте вміст 

МДА був все ще вищим на 3 % (р<0,05), а АПІ – нижчим на 11 % порівняно з 

групою контролю (р<0,05). Активність ферментів КФ та ЛФ перевищувала 

контрольні показники у 1,2 раза (р<0,001), а вміст фосфору та кальцію – на 8 % 

(р<0,01; р<0,001 відповідно), кальцій-фосфорний індекс відповідав інтактним 

тваринам. У ІІ та ІІІ дослідних групах спостерігали незначну позитивну 

динаміку. Все ще була присутня розбалансованість у системі ПОЛ-АОС, що 

підтверджується АПІ, який був нижчим у ІІ групі на 64 %, а у ІІІ групі – на 

47 % від контрольних показників (р<0,01). Такий перебіг запального процесу не 

лише перешкоджав регенерації кісткової тканини, що підтверджується високою 

концентрацією тканиноспецифічних ферментів КФ та ЛФ (р<0,001), але й 

сповільнив процеси кальцифікації, що підтверджується високим вмістом 

макроелементів кальцію та фосфору (р<0,001), а також на 23 % вищим кальцій-

фосфорним індексом порівняно з показниками інтактних тварин.  

Отже, процес регенерації кісткової тканини активніше протікав у 

дослідних групах, де використовували запропоновані композиції. 

На 90 добу експерименту у групах тварин, де деструкція кісткової 

тканини була заповнена композиціями на основі β-ТКФ та ГА спостерігається 

повернення показників ПОЛ та активності ферментів АОС до показників 

контрольної групи, що вказує на збалансованість між функціонуванням цих 

двох систем та підтверджується АПІ. Функціонування ПОЛ-АОС у 
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фізіологічних межах забезпечує стабілізацію клітинних мембран та 

мінералізацію дефекту, що підтверджується поверненням показників КФ, ЛФ, 

ІМ та іонів кальцію і фосфору до значень групи інтактних тварин та вказує на 

активний остеогенез. На нашу думку, така позитивна динаміка може бути 

пов’язана із властивостями компонентів композиції, які проявляють 

антиоксидантні, протизапальні та остеотропні властивості. 

Значно повільніші процеси регенерації спостерігали у двох інших 

дослідних групах, де, незважаючи на відновлену активність антиоксидантних 

ферментів, вміст МДА все ще перевищував контрольні показники у ІІІ групі 

тварин – на 27 %, а у групі без введення біоматеріалу у зону деструкції 

кісткової тканини аж на 45 % (р<0,001). Все ще залишалася підвищеною і 

концентрація тканиноспецифічних ферментів КФ та ЛФ (р<0,001; р<0,01), а 

також вміст іонів кальцію та фосфору (р<0,01; р<0,05 відповідно). Це може 

свідчити про хронічний перебіг запального процесу, який характеризується 

високою фагоцитарною активністю макрофагів та підвищеною функцією 

остеокластів, що вказує на переважання процесу остеолізису над остеогенезом. 

При оцінці збалансованості функціонування системи ПОЛ-АОС у 

гомогенаті кісткової тканини встановлено, що на 14 добу у групі тварин із 

створеним дефектом кісткової тканини без введення біоматеріалу відзначали 

зростання вмісту МДА в 2,4 раза порівняно з інтактною групою тварин 

(р<0,001) та вказує на надмірну активацію ПОЛ.  

У дослідній групі із введенням препарату МТА концентрація МДА зросла 

у 2,2 раза порівняно з контрольною групою тварин (р<0,001), а у групах тварин 

деструкцію кісткової тканини яких було заповнено композиціями на основі β-

ТКФ та ГА вміст МДА зріс лише в 1,9 раза порівняно з контрольною групою 

тварин (р<0,001) та може вказувати на меншу активність процесів 

ліпопероксидації. Одночасно з цим спостерігали зміни в активності ферментів 

антиоксидантної системи.  
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Натомість у другій групі тварин спостерігалося одночасне зменшення 

концентрації СОД та каталази у 1,5 раза та 2,1 раза відповідно порівняно з 

контролем (р<0,001) та може свідчити про виснаження антиоксидантної 

системи. У групі тварин із введенням препарату МТА активність обох 

ферментів знизилась у 1,4 раза (р<0,001), проте, у групах тварин, де 

використовували запропоновані композиції на основі β-ТКФ та ГА відзначали 

зменшення вмісту СОД лише в 1,1 раза, а каталази – у 1,3 раза порівняно з 

інтактними тваринами, що статистично вірогідно у всіх групах (р<0,001; р<0,001). 

Це може свідчити про напруження антиоксидантного захисту. Підтвердженням 

цього є зміна антиоксидантно-прооксидантного індексу (АПІ), який у групі 

тварин зі створеним дефектом без введення біоматеріалу зменшився на 36 %, а 

в групі з використанням МТА – на 28 % (р<0,001). У групі тварин, де 

використовували композицію на основі β-ТКФ АПІ понизився лише на 2 %, а у 

групі з використанням композиції на основі ГА – зріс на 4 % порівняно з 

інтактними тваринами. Це може свідчити про достатньо високий 

антиоксидантний захист, який, найімовірніше, додатково забезпечується 

компонентами застосованих композицій.  

Надмірна ліпопероксидація зумовила зростання в гомогенаті кісткової 

тканини кількості загального білка та концентрації тканиноспецифічних 

ферментів – ЛФ, КФ. У тварин зі створеним дефектом кісткової тканини без 

введення біоматеріалу та у групі тварин, де використовували матеріал МТА на 

14 добу встановлено зростання вмісту лізосомальних ферментів КФ у 1,5 раза 

та ЛФ 1,3 раза відповідно порівняно з показниками в інтактній групі тварин 

(р<0,001). При використанні композиції на основі β-ТКФ показник вмісту КФ у 

гомогенаті кісткової тканини зріс у 1,3 раза, а ЛФ у 1,8 раза порівняно з групою 

контролю, що статистично вірогідно (р<0,001), а у групі тварин, де 

використовували композицію на основі ГА концентрація КФ збільшилась у 1,2 

раза, а ЛФ – у 1,8 раза порівняно з контрольними показниками, (р<0,001). 

Підтвердженням переважання процесів остеолізису над остеогенезом є 
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зниження ІМ на 18 % у групі без введення біоматеріалу та на 14 % у групі з 

використанням МТА. Проте, у групах, де використовували композиції, 

незважаючи на підвищену активність тканиноспецифічних ферментів, ІМ зріс 

на 45 % та 48 % відповідно, що вказує на переважання активності остеобластів 

над остеокластами, а ,отже, процесів регенерації над остеолізисом. 

Активність запального процесу у кістковій тканині оцінювали за 

вмістом білка, який у другій та третій групах тварин зріс у 1,2 раза, а у 

четвертій та п’ятій групах, де використовували композиції на основі β-ТКФ та 

ГА – у 1,4 раза порівняно з группою контролю, що статистично вірогідно 

(р<0,001). За даними літератури в цей термін відбувається синтез колагенових 

білків та формування колагенового каркасу [1].  

При резорбції кістки іони кальцію та фосфору з твердої фази переходять 

у міжклітинну рідину з подальшим переходом у кров, що виявляється 

зниженням вмісту цих іонів у гомогенаті кістки та корелюється підвищеним їх 

вмістом у сироватці крові. Так, у другій групі тварин концентрація кальцію та 

фосфору знизилась у 1,9 раза та 1,8 раза відповідно, а у третій групі – у 1,6 раза 

порівняно з показниками контрольної групи (р<0,001). Проте, у четвертій групі 

тварин вміст цих іонів знизився у 1,5 раза (р<0,001), а у п’ятій групі, де 

використовували композицію на основі ГА – лише у 1,3 раза порівняно з 

показниками контрольної групи (р<0,001). Одночасне зниження кальцій-

фосфорного індексу у всіх групах дослідних тварин вказує на дефіцит кальцію 

над фосфором, який був більше вираженим у групах без введення біоматеріалу 

та з використанням МТА.  

На 30 добу експериментального дослідження у всіх дослідних групах 

спостерігали позитивну динаміку перебігу ПОЛ, яка була більш вираженою у 

групах, де використовували композиції на основі β-ТКФ та ГА. Так вміст МДА 

у тварин цих груп перевищував контрольні показники лише у 1,5 раза та 1,4 

раза відповідно (р<0,001). Одночасно з цим спостерігали підвищення 

активності антиоксидантного ферменту СОД, показники концентрації якої 
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наблизились до значень інтактних тварин. Проте, вміст каталази залишався 

нижчим у 1,1 раза та 0,9 раза відповідно (р<0,001; р<0,01), а індекс АПІ 

перевищував показники контрольної групи у 1,1 раза та 1,2 раза відповідно. 

Концентрація МДА у тварин другої та третьої груп перевищувала контрольні 

показники у 1,9 раза та 1,7 раза відповідно (р<0,001). Одночасно з цим 

спостерігали незначне підвищення активності антиоксидантних ферментів, 

однак, вони все ще не досягли показників інтактних тварин. При цьому вміст 

СОД залишався нижчим у 1,1 раза та 1,2 раза відповідно, а каталази – у 1,3 раза 

та у 1,5 раза відповідно, порівняно з інтактними тваринами (р<0,001). 

Дисбаланс між ПОЛ-АОС підтверджується АПІ, який був нижчим у ІІ групі на 

35 %, а у ІІІ групі – на 18 % порівняно з контрольними показниками. 

На нашу думку, позитивна динаміка перебігу процесів ліпопероксидації у 

групах тварин, де застосовували композиції пов’язана з антиоксидантними 

властивостями їх компонентів. Це сприяло відновленню структури біомембран, 

зменшенню активності запального процесу та створило умови для кращої 

регенерації, що підтверджується зміною показників концентрації маркерних 

ферментів, які поступово наближались до контрольних показників, хоча і не 

досягли їх.  

Найкращі результати спостерігали у четвертій та п’ятій групах, де КФ 

перевищувала показники контрольної групи у 1,1 раза, а ЛФ – у 1,4 та 1,5 раза 

відповідно (р<0,001). Проте, ІМ у цих дослідних групах перевищував 

контрольні показники на 30 % та 33 % відповідно, що вказує на більш високу 

активність остеобластів, а, значить, домінування процесу остеогенезу. Проте, у 

ІІ та ІІІ дослідних групах на фоні підвищеного вмісту маркерних ферментів, 

спостерігали одночасне зниження ІМ, що свідчить про присутність процесу 

остеолізису та сповільнений процес остеогенезу. 

Знижена концентрація білка у гомогенаті кістки може вказувати на 

інтенсивне використання його для побудови колагенового матриксу, яке було 

найбільш вираженим у групі тварин, де використовували композицію на основі 
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ГА (р<0,05) та найменш вираженим у ІІ та ІІІ дослідних групах порівняно з 

групою контролю (р<0,001). 

Незважаючи на позитивну динаміку процесів регенерації показники 

мінерального обміну були неоднозначними. У всіх групах тварин спостерігали 

тенденцію до зростання як кальцію, так і фосфору, проте, вони не досягли 

контрольних показників, що є статистично вірогідним (р<0,001). 

Одночасно з тим співвідношення між кальцієм та фосфором було різним. 

Найвищим воно було у V групі тварин, де використовували композицію на 

основі ГА, що вказує на сповільнення процесів кальцифікації. Найнижчим це 

співвідношення було у ІІ дослідній групі тварин, де деструкція кісткової 

тканини була заповнена кров’яним згустком, що може вказувати на деякий 

дефіцит кальцію порівняно з фосфором. 

На 90 добу у четвертій та п’ятій групі тварин спостерігали повернення 

показників ПОЛ та активності ферментів АОС до показників контрольної 

групи, що вказує на збалансованість між функціонуванням цих двох систем та 

підтверджується АПІ. Це сприяло стабілізації клітинних мембран та створило 

умови для подальшої мінералізації дефекту, що підтверджується поверненням 

показників концентрації КФ та вмісту загального білка до значень групи 

інтактних тварин, а також у 1,1 раза підвищеним вмістом ЛФ та ІМ порівняно з 

контролем (р<0,001). Проте, вміст іонів кальцію і фосфору в цих групах все ще 

залишався нижчим норми у 1,1 раза порівняно з показниками контрольної 

групи (р<0,001), що свідчить про сповільнення процесів мінералізації. На нашу 

думку, така позитивна динаміка може бути пов’язана із остеокондуктиними 

властивостями композицій та здатністю компонентів композиції проявляють 

антиоксидантну, протизапальну та остеотропну дію. 

Менш виражена позитивна динаміка спостерігалася у ІІІ дослідній групі, 

де все ще був присутній дисбаланс між ПОЛ та АОС, що підтверджувалось 

підвищеним вмістом МДА та загального білка і зниженим АПІ (р<0,001; 

(р<0,01). Це сповільнило процеси мінералізації, що підтверджується зниженим 
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вмістом іонів кальцію та фосфору в гомогенаті кісткової тканини в 1,3 та 1,2 

раза відповідно, (р<0,001). 

Найгірші результати були отримані у ІІ дослідній групі, де спостерігався 

виражений дисбаланс між функціонуванням АОС та процесами 

ліпопероксидації, що підтверджувалося достовірно нижчою активністю СОД та 

каталази у 1,1 раза та АПІ у 1,8 раза та з одночасно підвищеним вмістом МДА у 

1,4 раза порівняно з інтактними тваринами (р<0,01; р<0,05; р<0,001). Це 

сповільнило процеси мінералізації та регенерації, на що вказували підвищений 

вміст КФ на 7 % і ЛФ на 4 % та нижчим на 2 % ІМ (р<0,01; р<0,05), а також 

зниженою концентрацією іонів кальцію у 1,7 раза та фосфору у 1,5 раза 

порівняно з групою контролю, що статистично вірогідно (р<0,001). 

Отже, в патогенезі деструкції кісткової тканини лежить запальний 

процес, який супроводжується надмірними процесами ліпопероксидації та 

виснаженням АОС. Це призводить до посиленого розпаду органічного та 

мінерального компонентів кістки, що підтверджується підвищенням в крові 

тканиноспецифічних ферментів ЛФ та КФ, а також іонів кальцію та фосфору. 

Зміни показників у сироватці крові корелювалися з аналогічними показниками 

у кістці. Композиції на основі β-ТКФ та ГА проявили позитивний вплив на 

регенерацію кісткової тканини порівняно з групами, де не застосовували 

біоматеріал або використовували загальноприйнятий препарат МТА. Завдяки 

компонентам композицій у більш ранні терміни спостерігали відновлення 

балансу в системі ПОЛ-АОС, як в сироватці крові, так і у кістковій тканині, що 

створило сприятливі умови для процесів остеогенезу та забезпечило активну 

репарацію кісткової тканини та скоротило терміни регенерації. 

Позитивні результати доклінічних експериментальних досліджень 

запропонованих композицій та її складників дало підстави для проведення 

клінічних досліджень. Під нашим спостереженням знаходилося 214 хворих на 

хронічний фіброзний, гранулюючий та гранулематозний періодонтит віком від 

25 до 44 років.  
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У хворих на хронічний фіброзний та гранулематозний періодонтит з 

набутою широкою верхівкою кореня зуба на етапі діагностики виявлено 

практично безсимптомний клінічний перебіг, проте, при гранулюючому 

періодонтиті – симптоматика була різноманітною. Величину апікального 

отвору верхівки кореня зуба визначали клінічно рентгенологічним та 

електрометричним методами. 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 при хронічному 

гранулюючому (4,2±0,17 бала) та гранулематозному періодонтиті (4,3±0,21 

бала), що засвідчило про практично однакову первинну патологію.  

Аналіз результатів клінічного огляду та рентгенологічного обстеження 

проведеного одразу після лікування хронічного фіброзного періодонтиту у всіх 

хворих основної групи та групи порівняння свідчить про відсутність 

загострення запального процесу в періапікальних тканинах та збережену 

структуру та об’ємність обтурації кореневих каналів. 

Клінічні критерії лікування хворих на хронічний гранулюючий 

періодонтит засвідчили, що безпосередньо після проведеного лікування скарги 

на незначний біль при накушуванні в основній групі виникли лише у трьох 

хворих (5 %), які до третього дня пройшли самостійно без додаткового 

лікування, а у решти хворих – 58 осіб (95 %) дослідної групи ми відзначали 

відновлення функції зуба. При клінічному оцінюванні критеріїв лікування 

хворих групи порівняння було встановлено, що у 6 осіб (21 %) виникли скарги 

на болючість при накушуванні на причинний зуб та спостерігали позитивну 

перкусію, а у трьох з них (10,7 %) виявили набряк по перехідній згортці 

слизової оболонки порожнини рота в проекції верхівки кореня зуба та 

болючість під час її пальпації. Усім хворим із загостренням запального процесу 

був призначений нестероїдний протизапальний засіб „Нурофен” по 1 таблетці 3 
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рази на добу протягом 5 діб. Впродовж тижня всі ознаки загострення 

запального процесу після проведеного додаткового лікування були усунені. 

Необхідно зазначити, що в усіх хворих на хронічний гранулюючий 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба, у яких до лікування 

була наявна нориця – 28,6 % осіб групи порівняння та 24,6 % осіб основної 

групи, невдовзі після проведеного ендодонтичного лікування констатували її 

швидке зникнення. 

Рентгенологічне дослідження хворих на хронічний гранулюючий 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба відзначали якість 

об’ємності обтурації кореневих каналів як в основній, так і в групі порівняння. 

При цьому виведення пломбувального метеріалу за межі зуба не 

супроводжувалося больовими відчуттями, а його зовнішні рентгенологічні 

контури формувалися залежно від зони деструкційних змін в періодонті і мали 

різний вигляд та конфігурацію.  

Під час обстеження хворих на хронічний гранулематозний періодонтит 

встановлено, що безпосередньо після проведеного лікування скарги на 

незначний біль при накушуванні в основній групі виникли лише у двох хворих 

(3,9 %). До другого-третього дня всі ознаки запалення пройшли самостійно без 

додаткового лікування. У решти хворих – 52 особи (96,1 %) дослідної групи ми 

спостерігали відновлення функції зуба, що свідчить про позитивну динаміку їх 

лікування. 

У групі порівняння безпосередньо після проведеного лікування скарги на 

болючість при накушуванні та позитивну перкусію причинного зуба 

спостерігали у 5 хворих (21 %), окрім того, у 3 з них (10,7 %) виявили набряк по 

перехідній згортці слизової оболонки порожнини рота в ділянці верхівки 

кореня зуба та болючість під час її пальпації. Усім хворим із загостренням 

запального процесу призначали препарат „Нурофен”. Після проведеного 

додаткового лікування впродовж десяти днів всі ознаки загострення запального 

процесу були усунені. 
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Одночас результати досліджень засвідчують, що індекс СДВП у хворих 

на хронічний гранулематозний періодонтит основної групи першої підгрупи, 

становив 4,3±0,18 бала, а у групі порівняння – 4,4±0,23 бала, що вказує  на 

первинно приблизно однакову ступінь тяжкості деструкційних процесів у 

періодонті у хворих на хронічний гранулематозний періодонтит. На нашу 

думку, істотно нижчий відсоток загострень у хворих основної групи, 

пов’язаний з впливом компонентів композиції, що володіють протизапальною 

та антиоксидантною дією на періапікальні тканини зуба.  

Ефективність лікування великою мірою залежить не лише від засобу, 

але і методу, що використовують при лікуванні цієї патології. Результати 

дослідження через 6 місяців після лікування при проведенні клінічного огляду 

хворих на хронічний фіброзний періодонтит засвідчують, що у всіх хворих як 

основної групи, так і групи порівняння перкусія зуба була від’ємна, а пальпація 

слизової оболонки в проекції верхівки кореня не болюча. Під час 

рентгенологічного обстеження у хворих обох груп спостерігали збережену 

структуру та об’ємність обтурації кореневих каналів, незначне розширення 

періодонтальної щілини та неушкодженість кісткової тканини. Отже, отримані 

результати свідчать про відсутність загострень та позитивну динаміку перебігу 

хронічного фіброзного періодонтиту в усіх хворих. 

У хворих на хронічний гранулюючий періодонтит через 6 місяців після 

завершення ендодонтичного лікування скарг на момент огляду практично не 

було. Контрольний огляд засвідчив, що функціональна активність зуба була 

збережена у 97 % хворих обох підгруп основної групи, а у групі порівняння –у 

78,6 % осіб, що на 18 % було менше, ніж у хворих основної групи. Це було 

спричинено в анамнезі скаргами на біль під час накушування на причинний зуб, 

дискомфорт, відчуття оніміння у 21,4 % осіб проти поодиноких випадків у 

хворих основної групи. На момент огляду скарги були відсутні.  

Під час рентгенологічного обстеження у всіх хворих на хронічний 

періодонтит основної групи спостерігали зменшення площі розрідження 
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кісткової тканини, а по периферії заміщення зони деструкції новоутвореною 

кісткою. У хворих другої підгрупи основної групи водночас відзначали 

зменшення об’єму виведеної у позаверхівковий простір пломбувальної 

композиції, що свідчило про позитивну динаміку регенераційних процесів. 

Однак, аналіз результатів дослідження індексу СДВП групи порівняння 

засвідчує, що позитивна динаміка спостерігалась лише у 18 осіб (65 %), у 4 

хворих (14 %) – він залишився без змін, а у 6 хворих (21 %) – відзначали 

збільшення зони деструкції. Так, середній показник індексу СДВП у першій 

підгрупі основної групі становив 3,0±0,16 бала, у другій групі основної 

підгрупи – 2,6±0,13 бала, а у групі порівняння – 3,8±0,15 бала. Це свідчить про 

те, що у першій та другій підгрупах основної групи він був у 1,3 раза та 1,5 раза 

нижчим порівняно з групою контролю (р<0,01; р<0,001), а у другій підгрупі 

порівняно з першою результати були кращими на 9 % (р<0,05). 

Під час контрольного огляду хворих на хронічний гранулематозний 

періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба через 6 місяців після 

проведеного ендодонтичного лікування у першій та другій підгрупах основної 

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

100 % хворих. 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 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 
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відзначали зменшення об’єму виведення у позаверхівковий простір 

пломбувальної композиції, що свідчить про здатність композиції до 

біодеструкції в умовах деструкційно змінених тканин періодонта та включення 

її компонентів в регенераційний процес формування нової кісткової тканини. 

Натомість, у групі порівняння лише 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 становило 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 вказують на те, що у першій та другій підгрупі відповідно він 

був у 1,2 раза та 1,4 раза нижчим порівняно з групою контролю та статистично 

вірогідним (р<0,001).  

Отже, при лікуванні хронічного гранулематозного періодонтиту із 

застосуванням запропонованої композиції отримано кращі результати 

порівняно зі загальноприйнятим методом лікування. На нашу думку, такий 

виражений позитивний результат лікування пацієнтів основної групи не 

залежно від форми перебігу хронічного періодонтиту пов’язаний із 

протизапальними, остеотропними та антиоксидантними властивостями 

композиції на основі ГА, які сприяли пришвидшенню процесів регенерації. 

Одночасно з цим, в основній групі відзначали пряму залежність результатів 

лікування від способу пломбування кореневих каналів, який був більш 

ефективним при виведенні композиції у періапікальний простір. 

Аналіз результатів клінічного огляду проведеного через 12 місяців після 

лікування хворих на хронічний фіброзний періодонтит з набутою широкою 

верхівкою кореня зуба у всіх пацієнтів основної групи та групи порівняння 

підтверджує подальшу позитивну динаміку, яка характеризувалася відсутністю 



195 
 

скарг та клінічних ознак запалення. Рентгенологічне обстеження засвідчило, що 

структура та об’ємність обтурації кореневих каналів залишилася збереженою, у 

періапікальній ділянці діаґностовано незначне розширення періодонтальної 

щілини, цілісність та неушкодженість кісткової тканини. Отже, впродовж 

тривалого часу не спостерігали наростання патологічного процесу у ділянці 

верхівки кореня зуба, відзначали подальшу позитивну динаміку відновлення 

структурних компонентів тканин періодонту в усіх хворих після лікування 

хронічного фіброзного періодонтиту. 

Клінічний огляд хворих на хронічний гранулюючий періодонтит 

проведений через 12 місяців після завершення ендодонтичного лікування 

основної групи засвідчив збережену функціональну активність зуба у 29 хворих 

(96,8 %) першої підгрупи та у 30 осіб (96,7 %) 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 цим у групі порівняння у 23 

хворих (82,1 %) в анамнезі були відсутні скарги та збережена функціональна 

активність зуба, а 5 хворих (17,9 %) скаржилися на періодичний ниючий біль та 

болючість під час накушування на причинний зуб. Отримані результати 

підтверджують вищу позитивну динаміку перебігу хронічного гранулюючого 

періодонтиту основної групи на 15 % порівняно з контрольною. 

При проведенні контрольного рентгенологічного обстеження у хворих на 

хронічний гранулюючий періодонтит основної групи спостерігали подальше 

зменшення величини деструкції, об’єму виведеної трансканально композиції та 

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 були істотно кращими 

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

динаміку лікування хронічного гранулюючого періодонтиту спостерігали у 23 

осіб (82 %) індекс СДВП і надалі знижувався, проте, у 3 хворих (11 %) 
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спостерігали зростання індексу, а у 2 хворих (7 %) 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 у 1,4 раза та 1,9 раза відповідно порівняно з групою 

контролю.  

Відтак, результати дослідження дають можливість стверджувати, що 

загострення запального процесу при лікуванні хворих на хронічний 

гранулюючий періодонтит виникало частіше при пломбуванні препаратом 

МТА порівняно із запропоновую нами композицією. У всіх хворих основної 

групи індекс СДВП знизився, що свідчить про 100 % позитивну динаміку та 

швидший процес регенерації у періапікальній зоні. Проте, у 18 % хворих групи 

порівняння величина індексу СДВП зросла або залишалася на тому ж рівні зі 

стабілізацією або тенденцією до наростання патологічного процесу.  

Через 12 місяців після проведеного лікування, аналізуючи результати 

клінічного огляду хворих на хронічний гранулематозний періодонтит, в 

основній групі встановлено збережену функціональну активність зуба у 100% 

пацієнтів. Однак, у групі порівняння встановлено лише у 16 хворих (84 %) осіб. 

Під час рентгенологічного дослідження у всіх хворих основної групи 

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 

регенерації. Проте, у групі порівняння у 2 хворих (10,5 %) відзначали 

збільшення площі деструкції позаапікальних змін, а у одного (5,3 %) – він 

залишався без змін, а позитивна динаміка спостерігалась лише у 84 % хворих. 

Середній показник індексу СДВП зменшився у першій підгрупі на 0,8 бала та 

становив 2,4±0,19 бала, а у другій підгрупі, індекс знизився – на 1,1 бала та 

становив 1,7±0,2 бала (р<0,05). Проте, у групі порівняння він зменшився лише 

на 0,5 бала та становив 3,4±0,31 бала (р<0,01). Отже, за даними клінічних та 
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рентгенологічних досліджень ми можемо стверджувати, що частота випадків 

загострення запального процесу у хворих на хронічний гранулематозний 

періодонтит є вищою при пломбуванні препаратом МТА, проте швидкість 

перебігу процесу регенерації краще протікає при застосуванні композиції на 

основі ГА. У 11 % хворих групи порівняння СДВП зріс, або залишався без змін, 

що свідчить про відсутність позитивної динаміки. Однак, у всіх хворих 

основної групи індекс СДВП знизився, що свідчить про 100 % позитивну 

динаміку регенераційних процесів у періапікальній зоні, а спосіб додаткового 

трансканального пломбування створює сприятливі умови для скорочення 

термінів регенерації.  

Результати спостереження за хворими на хронічний фіброзний 

періодонтит через 18 місяців після проведенного лікування засвідчили 

відсутність ускладнень лікування і ефективність застосування композиції на 

основі біоактивних компонентів при пломбуванні апікальної ділянки 

кореневого каналу, яка не відрізнялася за ефективністю використання 

загальновживаного препарату МТА, хоча за механізмом впливу на тканини 

періодонту вони суттєво відрізняються. 

При клінічному огляді хворих на хронічний гранулюючий періодонтит у 

основній групі через 18 місяців після проведеного лікування спостерігали 

збережену функціональну активність зуба у 100 % осіб. Проте, у групі 

порівняння у 4 хворих, що становило 14 % періодично виникав дискомфорт при 

накушуванні на причинний зуб, а у 86 % осіб була збережена функціональна 

активність зуба.  

Під час аналізу результатів рентгенологічного дослідження у хворих, де 

лікування проводили методом створення апікальної пломби композицією на 

основі ГА повне відновлення періапікальних тканин відзначали у 8 осіб (26 %), 

а при додатковому трансканальному виведенні даної композиції – у 14 (47 %). 

Необхідно зазначити, що суттєве зменшення розмірів та нівелювання 

рентгеноконтрастності введеної у позаапікальний простір композиції 
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ґрунтується на її здатності піддаватися розпаду з подальшим включенням її 

компонентів, зокрема гідроксіапатиту, в побудову і структуризацію молодої 

кісткової тканини. Натомість у групі порівняння повне відновлення 

періапікальних тканин спостерігали лише у 3 (11 %), а у 5 хворих (18 %) стан 

деструкції періапікальних тканин залишався без змін.  

Дані рентгенологічного дослідження підтверджуються математичними 

показниками деструкційних змін тканин періодонту: 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 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. Це зумовлено впливом органічних компонентів композиції, зокрема 

гіалуронової кислоти, ДМАЕ, силікіну та структуколу, які інтенсивніше 

звільняються за цей час з лікарської форми і стимулюють біорегенераційні 

процеси та виявляють протизапальні властивості [27, 28]. Окрім цього у другій 

підгрупі основної групи, де пломбування 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 пломби (р<0,05). На 

етапі 12-18 місяців зберігається аналогічна, але менше виражена тенденція. 

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 16 хворих (84 %) Під час 

рентгенологічного аналізу результатів при лікуванні методом створення 

апікальної пломби з допомогою композиції, повне відновлення періапікальних 
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тканин відзначали у 8 осіб (28,6 %), а при додатковому трансканальному 

виведенні даної композиції – у 11 хворих (46 %). Однак, у групі порівняння 

відновлення періапікальних тканин зуба спостерігали лише у 3 хворих, що 

становило 15,7 %, а у 5 пацієнтів (18 %) індекс СДВП залишався без змін. У 

першій дослідній підгрупі він знизився на 0,9 бала і становив 1,3±0,19 бала, а у 

другій підгрупі – на 1,1 бала − 0,8±0,17 бала, що статистично вірогідно 

(р<0,001). У групі порівняння середній показник індексу зменшився на 1,0 бал 

(р<0,001).  

Як засвідчили результати досліджень впродовж усього періоду 

спостереження за хворими на хронічний гранулематозний періодонтит 

інтенсивність регенераційнійних процесів була також досить високою з 

найбільше вираженою активністю протягом перших 6 місяців після 

проведеного лікування. Додаткове трансканальне виведення композиції у 

позаапікальний простір було у 1,6 раза ефективніше через 18 місяців порівняно 

з групою, де лікування здійснювали методом створення апікальної пломби 

(р<0,05).  

Узагальнюючи результати дослідження, можна стверджувати, що 

композиція на основі гідроксіапатиту кальцію сприяє пришвидшенню 

регенераційних процесів у періапікальній зоні та скороченню термінів 

одужання хворих на фіброзний, гранулюючий та гранулематозний періодонтит. 

Зокрема, результати дослідження вказують, що у хворих основної групи на 

гранулюючий та гранулематозний періодонтит найінтенсивніше процеси 

регенерації протікали впродовж перших 6 місяців спостереження після 

проведеного лікування. На нашу думку, це зумовлено впливом органічних 

компонентів композиції, які впродовж цього періоду інтенсивніше 

вивільнюються з лікарської форми і стимулюють біорегенераційні процеси і 

виявляють протизапальні властивості. На етапі 12-18 місяців зберігається 

аналогічна, але менше виражена тенденція, що зумовлена остеокондуктивними 

властивостями гідроксіапатиту. Структура та об’ємність обтурації кореневих 
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каналів була збережена у всіх хворих та на всіх етапах контрольного 

спостереження хворих. 

Отже, композиція на основі ГА, володіючи остеокондуктивними, 

антиоксидантними та протизапальними властивостями, активує синтез 

органічних та мінеральних компонентів, що сприяє процесам біорепарації та 

регенерації періапікальних тканин, особливо у їх ранніх термінах. Одночасно з 

цим, додаткове трансканальне виведення пломбувальної композиції у 

періапікальний простір зумовлює пришвидшення термінів ревіталізації, 

біорепарації та регенерації тканин періодонта порівняно з створенням 

апікальної пломби в межах фізіологічної верхівки кореня зуба, що забезпечує 

високий терапевтичний ефект. 

 

Тому для лікування хронічних форм періодонтитів, особливо з набутою 

широкою верхівкою кореня зуба, з метою пришвидшення репараційних 

процесів позаапікальної тканини, можна рекомендувати запропоновані 

остеотропні композиції, які будуть стимулювати біоревіталізацію та репарацію 

позаверхівкових тканин зуба. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі наведено 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 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.  
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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 
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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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