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АНОТАЦІЯ 

 

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

оксидних та титанових опорних елементів імплантатів при заміщенні дефектів 

зубних рядів. – На правах рукопису.  

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 “стоматологіяˮ (222. 

Медицина). – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького, Львів, 2019. 

          Дисертаційна робота присвячена підвищенню якості ортопедичної 

реабілітації пацієнтів при використанні методу дентальної імплантації, 

порівнюючи ефективність застосування опорних елементів імплантатів 

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

запропонованих методик визначення стану тканин пародонту, кількісного та 

якісного складу мікрофлори навколо зуба, цирконій оксидних та титанових 

абатментів та визначенням інтенсивності утворення біоплівки залежно від типу 

матеріалу та характеристики поверхні, що є підставою для їх вибору пацієнтам. 

На підставі узагальнення клінічних результатів, результатів полімеразної 

ланцюгової реакції та бактеріологічних посівів, а також характеристики 

поверхонь матеріалів опрацьовані показання та обгрунтовані оптимальні 

варіанти вибору опорних елементів імплантатів в процесі ортопедичної 

реабілітації пацієнтів. 

          Для вирішення поставлених мети і завдань проведено клінічне та 

експериментальне дослідження.  

          Клінічне дослідження включало 14 пацієнтів, яким встановлено 

мінімально по два імплантати. Через три-шість місяців після хірургічного 

втручання кожному з пацієнтів встановлено два різні типи опорних елементів 

імплантатів (абатментів): титанові та з цирконію оксиду, що були об’єктами 28 

попарних спостережень. Всім пацієнтам проводили оцінку стану 

периімплантних тканин, залежно від матеріалу опорного елемента імплантата 
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(мезоструктури), а саме: пародонтальний скринінг тест, гігієнічний індекс 

О’Лірі та індекс кровоточивості ВОР. Індекс О’Лірі показував наявність 

над’ясенного зубного нальоту  на поверхнях зубів та мезоструктур, який 

візуалізувався за допомогою зафарбовування. Пародонтальний скринінг-тест 

виявляв наявність проблем із пародонтом, його визначали за допомогою 

зондування навколо кожного зуба або імплантата у шести точках, кожному 

секстанту ставили відповідний код. Кровоточивість при зондуванні був 

об’єктивним параметром наявності запалення м’яких тканин. Індекс BOP 

відображав здатність пацієнта правильно проводити гігієну порожнини рота та 

результат її впливу на стан тканин пародонту.  Суб’єкти з низьким рівнем ВОР 

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

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

підвищували  ризик виникнення запального процесу м’яких тканин, таких 

пацієнтів відносили до групи ризику виникнення периімплантних захворювань. 

          Клінічно-лабораторне дослідження поділено на дві частини: 

- визначення якісного та кількісного складу мікрофлори навколо 

абатментів з цирконій оксиду; 

- визначення якісного та кількісного складу мікрофлори навколо титанових 

абатментів; 

- визначення якісного та кількісного складу мікрофлори навколо зуба 

(контроль). 

          Перед початком лікування (1 тиждень до того) кожному пацієнту 

проводилась професійна гігієна ротової порожнини, а в подальшому її не 

проводили протягом усього експериментального періоду (3 міс.). Обстеження 

кожного з пацієнтів, яких було відібрано для клінічного дослідження, 

проводились у три етапи. На першому етапі виконувалась професійна гігієна 

порожнини рота, забір матеріалу навколо зуба за допомогою паперових штифтів 

для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі реального часу та 

проводили забір матеріалу навколо зуба для бактеріальних посівів. Наступний, 

другий етап відбувався під час встановлення абатментів: здійснювався забір 
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матеріалу навколо титанового та цирконій оксидного абатментів для 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та для отримання результатів 

бактеріальних посівів. Останній третій етап був через три місяці після 

встановлення абатментів, під час якого проводили ПЛР та бактеріологічні 

посіви навколо титанового та цирконій оксидного абатментів 

          Дослідженням полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу, 

якою ідентифікували наявність ДНК анаеробних пародонтопатогенів, та 

бактеріологічними посівами визначали кількісний та якісний склад мікрофлори 

периімплантних ділянок при вивченні змін  мікробного складу та інтенсивності 

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

оскільки збільшення їх показників є одними з ключових у виникненні запалення 

периімплантних ділянок, що в подальшому ставить під ризик ефективність 

лікування методом дентальної імплантації. 

          Також, здійснені попарні дослідження з метою порівняння якісного та 

кількісного складу біоплівки навколо зуба та опорних елементів з цирконію 

оксиду, навколо зуба та титанових опорних елементів та проведено порівняння 

якісного та кількісного складу біоплівки, утвореної на титанових та цирконій 

оксидних опорних елементах. 

          Експериментальне дослідження поділялося на дві частини, де було взято 

чотири типи поверхні матеріалів: цирконію оксид, механічно полірований 

титан, нітрид титану та піскоструменево оброблена та кислотно протравлена 

поверхня титану. Вивчали інтенсивність утворення біоплівки залежно від 

характеру поверхні. У дослідженні задіяно 18 титанових (по шість на кожен вид 

обробки поверхні) та 18 цирконій оксидних дисків. Кожному пацієнту було 

виготовлено капу для фіксації дисків у ротовій порожнині, в якій з кожного боку 

фіксувалося по два диски (один титановий та один з оксиду цирконію). Згідно 

експерименту диски з правого боку капи піддавалися очищенню щіткою, а з 

лівого – очищення не проводилось.  Після 24 годин диски видаляли з капи та 

розміщували у пробірки із 1 мл стерильного фізіологічного розчину і 
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передавали у лабораторію для культивування нормальної мікрофлори ротової 

порожнини (Streptococcus mitis та Streptococcus salivarius). 

          Друга частина досліду полягала у приготуванні суспензій, у які поміщали 

титанові та цирконій оксидні диски, та висівали мікроорганізми на поживні 

середовища. Для приготування суспензій обрано три штами мікроорганізмів: 

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

мікробної культури відбирали пробу і визначали кількість колонійутворюючих 

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

середовища.  

          Статистичний аналіз клінічного дослідження показаний у вигляді Ме 

[25%; 75%], оскільки для більшості варіаційних рядів характерний 

негаусівський розподіл. Порівняння поміж групами проведено критерієм 

Манна-Уітні або парним критерієм Вілкоксона. Для виявлення статистичної 

достовірності різниці розприділення ознаки або показника між двома групами 

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

кореляційних зв’язків використовувався ранговий коефіцієнт кореляції 

Спірмена. При проведенні статистичного аналізу використовували програмне 

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

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

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

Статистичний аналіз результатів експериментального дослідження проводили 

за допомогою програми GraphPad InStat 3.Число колоній бактерій переводили в 

значення КУО/мл. Дані надалі аналізували відносно характеру поверхні та 

кількості утворених колоній за допомогою варіаційного аналізу (ANOVA) та 

теста Тьюкі-Крамера. Різниця між порівнювальними величинами вважалась 

вірогідною при p<0.05. 

          Усі поверхні експериментальних взірців у дослідженнях із 

експериментальними дисками були заселені бактеріями; проте, чіткі 

відмінності спостерігалися у різних експериментальних групах (р<0,05). 

Найбільше колоній Streptococcus mitis спостерігалось на ПОКП-поверхні 
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титану, як до механічної очистки, так і після. Найбільш яскрава різниця у рівні 

колонізації Str. mitis виявлена на поверхні цирконію оксиду, де констатували 

найменше колоній до очистки, а після очистки – найменше на механічно 

полірованій поверхні титану (р<0,05).   

          Найбільше колоній Streptococcus salivarius виявилось на ПОКП-поверхні 

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

колонізації Str. salivarius визначена на поверхні цирконію оксиду, де 

констатували найменше колоній до очистки та після очистки. Відносно 

невеликою виявлена різниця в бактеріальній адгезії на ПОКП-поверхні та 

нітрид титановій поверхні. 

          У дослідженнях із залученням скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) 

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

цирконію оксиду та механічно полірованого титану) показали найменшу площу 

покриття біоплівкою. На багатьох ділянках поверхонь цирконію оксиду та 

механічно полірованого титану не було знайдено ні бактерій, ні слинних 

протеїнів. У деяких місцях були лише невеликі колонії кількох коків. На 

більшості поверхні були порожні проміжки між колоніями бактерій. 

Поліморфні агрегати мікроорганізмів складались переважно із коків. 

Найменший відсоток покриття поверхні бактеріями мала поверхня механічно 

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

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

показала до  54% покриття поверхні біоплівкою. 

          Кореляційний аналіз за Спірменом визначив статистично достовірний 

зв’язок (р<0.05) між гігієнічним статусом пацієнтів, станом пародонту та 

наявністю пародонтопатогену Porhyromonas gingivalis і загальною 

бактеріальною масою на титанових та цирконій оксидних опорних елементах 

імплантатів. Визначено сильний кореляційний зв’язок між гігієнічним статусом 

у пацієнтів та кровоточивістю при зондуванні (0.79). Результати 

продемонстрували, що при погіршенні гігієни на титанових опорних елементах 

збільшується кількість Porhyromonas gingivalis (0.56) та загальна бактеріальна 
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маса (0.43) (р<0.05), чого не виявлено на цирконій оксидних абатментах 

(р<0.05). Кількість ключового пародонтопатогену та загальної бактеріальної 

маси збільшується на титинових абатментах і при підвищенні кровоточивості 

(0.63 та 0.56 відповідно). На цирконій оксидних опорних елементах 

кореляційний аналіз визначив, що при збільшенні кількості Porhyromonas 

gingivalis збільшується і загальна бактеріальна маса (0.68). 

          Результати клінічно-лабораторного дослідження не показали статистично 

значимої різниці у мікрофлорі, яка сформувалась навколо титанових абатментів 

та абатментів з цирконію оксиду (р˃ 0,05). Однак, спостерігалась різниця, яка 

проявилась у кількісному складі біоплівки навколо двох типів досліджуваних 

опорних елементів імплантатів, де у більшості спостережень навколо титанових 

абатментів виявлено сильні кореляційні зв’язки із погіршенням стану гігієни та 

кількісним збільшенням пародонтальних патогенів.  

          При порівнянні відсотка виявлених мікроорганізмів в результаті 

полімеразної ланцюгової реакції на опорних елементах імплантатів на другому 

етапі визначено, що найвищий відсоток визначення для Porphyromonas 

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

титанових опорних елементах був вищий, ніж на опорних елементах з цирконію 

оксиду для таких мікрорганізмів: Tannerella forsythensis (78,6±11), Treponema 

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

actinomycetemcomitans виявлено лише навколо цирконію оксиду (7,1±6,9). 

Відсоток виявлення Prevotella intermedia  (28,6±12,1) був одинаковим і на титані, 

і на цирконій оксиді. 

          На третьому етапі клінічного дослідження із залученням ПЛР у режимі 

реального часу для Porphyromonas gingivalis (78,6±11) та Candida albicans 

(14,3±9,4) встановлений однаковий відсоток виявлення на обох видах 

абатментів. Проте, Tannerella forsythensis (64,3±12,8) і Treponema denticola 

(42,9±13,2) мали вищі показники на титані, а Actinobacillus 

actinomycetemcomitans виявлено лише навколо титану (7,1±6,9).   
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          Отже, результати клінічного дослідження на титанових опорних 

елементах засвідчили, що найвищий відсоток виявлення був саме у P. gingivalis 

на усіх трьох етапах дослідження (етап № 1 – 71,4 ± 12,1; етап № 2 – 85,7 ± 9,4;  

етап № 3 - 78,6 ± 11). Однак, згідно стандартної таблиці кількості патогенів у 

біотопі пародонтальної кишені (Lg/зразок) кількість P. gingivalis не 

перевищувала норми за виключенням одного пацієнта на етапі №2 (5,1 Lg).  

          При аналізі бактеріологічних посівів найвищий відсоток виявлення на 

другому етапі дослідження був у Str.viridans (57,1±13,2) і навколо титанових, і 

навколо цирконій оксидних опорних елементів імплантатів.  Str.viridans входить 

до нормальної мікрофлори ротової порожнини. Відсоток виявлення  Ent.cloacal, 

Str.viridans, Enterobacter aerogenes та E.coli співпадав у обох видів абатментів. 

Відсоток виявлення St.epidermidis (28,6±12,1), Candida (28,6±12,1) та 

St.saprophyticus (28,6±12,1) був вищий навколо титанових абатментів. St.aureus 

(7,1±6,9) було виявлено лише навколо титану. 

          Найвищий відсоток виявлення на третьому етапі був у St.epidermidis 

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

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

складовими нормального біоценозу середовища порожнини рота. 

St.saprophyticus (7,1±6,9), E.coli (7,1±6,9) та M.morganii (7,1±6,9) було 

ідентифіковано лише навколо титану. Enterobacter aerogenes та St.aureus були 

відсутніми навколо обох типів абатментів на третьому етапі. 

          Статистично достовірні результати отримані методом кореляційного 

аналізу пародонтальних патогенів, які були ідентифіковані в ході дослідження. 

Такі пародонтопатогени, як Porphyromonas gingivalis та Tannerella forsythensis 

мали статистично значиму кореляцію (р <0,05) на усіх етапах дослідження.   

           Наявність такої комбінації факторів, як неефективна гігієна порожнини 

рота та присутність ключового пародонтопатогену у пацієнтів, яким проведена 

дентальна імплантація, призводить до виникнення ризику мукозитів, що 

підтверджено кореляційним аналізом Спірмена (р<0,05). Доведено сильним 

кореляційним зв’язком (0.79), що при погіршенні стану гігієни збільшується 
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кровоточивість, що і є першою ознакою запального процесу м’яких тканини 

навколо імплантатів. Більше того, при поганій гігієні збільшується кількість 

мікроорганізмів саме навколо титанових абатментів (0.56), чого статистично 

значимо не виявлено на цирконій оксидних абатментах (р>0.05). 

          Отримані результати клінічних та експериментальних досліджень та 

проведений аналіз порівняльної оцінки цирконій оксидних та титанових 

опорних елементів імплантатів дозволяють рекомендувати цирконій оксидні 

абатменти з перевагою над титановими тим пацієнтам, які після дентальної 

імплантації не можуть досягнути належного стану гігієни порожнини рота, 

оскільки дослідження показали статистично достовірні результати (р<0.05), що 

на цирконій оксидних абатментах є менша кількість пародонтопатогенів, навіть 

при поганій гігієні порожнини рота у пацієнтів.  

 

          Ключові слова: пародонт, опорні елементи імплантатів, абатменти, 

цирконій оксид, титан, пародонтальні патогени, периімплантит. 
 
 

ANNOTATION 

 

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

and titanium abutments when replacing dentition defects after implantation. – 

Manuscript. 

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

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

University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

          The thesis is dedicated to the improvement of the prosthetic rehabilitation 

quality for patients using the method of dental implantation by comparing the 

application effectiveness of the abutments made of zirconium oxide and titanium. The 

research is done on the basis of the proposed methods in order to determine the state 

of periodontal tissues, the quantitative and qualitative compositions of 
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microorganisms around the tooth, zirconium oxide and titanium abutments and to 

determine the intensity of the biofilm formation depending on the material type and 

surface characteristics, which are the keystone for the selection of the optimal 

abutments for the patients who undergo prosthetic rehabilitation after dental 

implantation. The indications for the abutments and the optimal evidence-based 

options for the material choice were made based on the generalization of the clinical 

tests, results of the polymerase chain reaction, bacterial culture and characteristics of 

the material surfaces. 

          The clinical study included 14 patients, each of the patients got at least two 

implants. Three or six months after implantation, two different types of abutments 

(titanium and zirconium oxide) were installed. The following clinical examinations 

were performed with each patient: Bleeding On Probing Index (BOP), Periodontal 

Screening Test (PSR), and O`Leary Index. The O'Leary index showed the presence 

of an over-plain plaque on the surfaces of the teeth, which was visualized by staining. 

The periodontal screening test showed the presence of periodontal problems, it was 

determined by probing around each tooth or implant in six sites, to each of the sextants 

was given the appropriate code. Bleeding on probing was an objective parameter for 

the presence of the soft tissue inflammation. The BOP index reflected the essence of 

the patient's ability to maintain the right oral hygiene. Low-level subjects (<10% of 

the surfaces) were considered as low-risk patients. The values of the BOP index 

between 20% and 30% increased the risk of the soft tissues inflammation, and these 

patients were classified as at risk for peri-implant diseases. 

          The clinical laboratory study was divided into two groups: 

- determination of the qualitative and quantitative composition of the microflora 

around zirconia abutments; 

- definition of qualitative and quantitative composition of microflora around titanium 

abutments; 

- determination of the qualitative and quantitative composition of the microflora 

around the natural tooth (control). 



11	

	

          Before the treatment, each patient underwent a professional oral hygiene, and 

then professional hygiene was not performed in the further experimental period of 3 

months. The examination of the patients selected for the clinical study was carried out 

in three stages. At the first stage, professional oral hygiene was carried out and a 

biomaterial from the periodontal pocket around the tooth was collected with the help 

of paper pins in order to perform real-time polymerase chain reaction (PCR) and 

bacterial cultures. The following second stage took place during the placement of the 

abutments: the biomaterial was collected from the peri-implant sulcus around the 

titanium and zirconium oxide abutments for polymerase chain reaction (PCR) and 

bacterial cultures. The last third stage took place three months after the abutment 

placement, during which PCR and bacterial cultures around the titanium and 

zirconium oxide abutments were performed. 

          Real-time polymerase chain reaction which identified the presence of DNA of 

anaerobic periodontal pathogens, and bacterial cultures determined the quantitative 

and qualitative composition of the microflora of the perimplant sites. It was done in 

order to study the changes of the microbial composition and the intensity of the 

biofilm formation depending on the material of the abutment. Abutment material is 

one of the factors which may add to the cause of the periimplant tissues inflammation. 

Further this may pose a risk to the effectiveness of the treatment with the dental 

implants. 

          Pairwise comparison was carried out between the qualitative and quantitative 

composition of the biofilm around the tooth and the zirconia abutment, between the 

tooth and titanium abutment, as well as between the qualitative and quantitative 

composition of the biofilm on titanium and zirconia abutments.        

          An experimental and clinical study was carried out in order to achieve the aim 

and objectives of the research. The experimental study, was divided into two parts. 

Four surface types of materials were used in the study: zirconium oxide, mechanically 

polished titanium, titanium nitride and sandblasted and acid-etched titanium surface. 

The intensity of the biofilm formation depending on the surface characteristics was 

investigated in the study. 18 titanium (six in each type of surface treatment) and 18 
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zirconium oxide disks were used in this study. Each patient was given a special tray 

with the experimental discs, two discs were fixed on each side (one titanium and one 

zirconium oxide). According to the experiment, the discs on the right side of the tray 

were cleaned with a brush, and on the left side – no additional procedure. After 24 

hours, the discs were removed from the cap and placed in 1 ml of sterile saline solution 

and transferred to the laboratory for the cultivation to identify the bacteria of the 

normal microflora from the oral cavity (Streptococcus mitis and Streptococcus 

salivarius). 

          Three types of suspensions were prepared for the in second part. Titanium and 

zirconia disks were put in the suspensions. Three strains of microorganisms were 

selected for the suspensions: Streptococcus mitis, Staphylococcus aureus, Candida 

albicans. A sample was taken from each microbial culture and the number of colony 

forming units (CFCs) in 1 ml of suspension was determined by direct sowing on a 

dense nutrient medium. 

          The statistical analysis of the experimental study results was done with 

GraphPad InStat 3. The number of bacterial colonies was converted to CFU / ml. Data 

were further analyzed in relation to the nature of the surface and the number of the 

colonies by means of a variation analysis (ANOVA) and Tukey-Cramer test. The 

difference between the comparative values was considered significant when p <0.05. 

          Statistical analysis of the clinical study is presented by Median [25%; 75%], as 

the non-Gaussian distribution is suitable for the most variation series. The comparison 

between the groups was carried out by Mann-Whitney or the Wilcoxon Parity 

Criterion. Pearson x-square criterion was used to determine the statistical validity of 

the difference in the distribution between the two groups. Spirman's rank correlation 

coefficient was used to detect correlations. Software RStudio v.1.1.442 and R 

Commander v.2.4-4 were used for the statistical analysis. G Power v.3.1.9.2 software 

was used to assess the statistical power and the total sample size (TSS). 

          All surfaces in microbiological studies were covered by bacteria; however, 

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

amount of Streptococcus mitis colonies were observed on sandblasted and acid etched 
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titanium surface, both before and after the cleaning with a brush. The least amount of 

Str.mitis colonies was detected on the zirconia surface before the cleaning, and on a 

mechanically polished titanium surface after the cleaning (p<0.05). 

          The largest amount of Streptococcus salivarius colonies was found on 

sandblasted and acid etched titanium surface before and after mechanical cleaning. 

The least amount of Streptococcus salivarius colonies was identified on zirconia discs 

before and after cleaning. A relatively small difference in bacterial adhesion was 

found between sandblasted and acid etched titanium surface and titanium nitride 

surface. 

          The study involving scanning electron microscopy (SEM) showed the 

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

mechanically polished titanium disks) showed the smallest area of the biofilm coating. 

No bacteria nor salivary proteins have been found on many areas of zirconium oxide 

and mechanically polished titanium surfaces. There were only small colonies of 

several cocci bacteria in some spots. On most surfaces there were empty spaces 

between the bacterial colonies. Polymorphic aggregates of microorganisms consisted 

mainly of cocci. The smallest percentage of surface coatings with bacteria was on 

mechanically polished titanium surface (8%) and zirconium oxide surface (12%), 

while the rough sandblasted and acid etched titanium surface (Ra ≥ 2.0 µm) showed 

up to 54% of the surface biofilm coating. 

          Spearman correlation analysis identified a statistically significant relationship 

(r0.05) between the hygienic status of patients, periodontal status and the presence of 

pathogen Porhyromonas gingivalis and total bacterial mass on titanium and zirconium 

oxide supporting elements of implants. A strong correlation between the patient's 

hygienic status and bleeding in probing (0.79) was determined. The results showed 

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

Porhyromonas gingivalis (0.56) and total bacterial mass (0.43) (p<0.05), which was 

not found around zirconium oxide abutments (p>0.05). The number of key pathogens 

and total bacterial mass increases around titanium abutments and with increased 

bleeding (0.63 and 0.56, respectively). Correlation analysis found that as the number 
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Porhyromonas gingivalis increases with the total bacterial mass around zirconia 

abutments (0.68). 

          The results of the clinical laboratory study did not show a statistically 

significant difference in the microflora formed around the titanium and zirconium 

oxide abutments (p>0.05). However, there was a difference in quantitative 

composition of the biofilm around the two types of abutments: there were more 

periodontal pathogens around the titanium abutments in most of the patients. This 

means that the abutments made of both zirconium oxide and titanium have 

demonstrated effective hygienic properties. We associate this fact with the presence 

of a smooth surface on both types of investigated abutments (Ra <0,5µm), as one of 

the main factors affecting the bacterial adhesion and the retention of microorganisms. 

          Compare analyses of the percentage of detected microorganisms in the 

polymerase chain reaction on the abutments in the second stage of the clinical study 

determined that the highest percentage of Porphyromonas gingivalis (85.7 ± 9.4) was 

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

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

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

actinomycetemcomitans was detected only around zirconium oxide abutments (7.1 ± 

6.9). The percentage of Prevotella intermedia (28.6 ± 12.1) was the same on both 

titanium and zirconium oxide abutments. 

          In the third stage of the clinical study, tests detected the same percentage of 

Porphyromonas gingivalis (78,6 ± 11) and Candida albicans (14,3 ± 9,4) on both types 

of abutments. However, Tannerella forsythensis (64.3 ± 12.8) and Treponema 

denticola (42.9 ± 13.2) had higher values on titanium abutments, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans was found only on titanium (7.1 ± 6.9). 

          Thus, the results of a clinical study on titanium abutments showed that P. 

gingivalis had the highest percentage of detection at all three stages of the study (stage 

number 1 - 71.4 ± 12.1, stage number 2 - 85.7 ± 9.4 ; Stage No. 3 - 78.6 ± 11). 

However, according to the standard table of the pathogens number in the biotope of 



15	

	

the periodontal pocket (Lg / sample), the number of P. gingivalis did not exceed the 

normal amount except for one patient on the second stage (5.1 Lg). 

          Analysis of bacteriological cultures showed that Str.viridans had the highest 

percentage of detection in the second stage of the study (57.1 ± 13.2) around the 

titanium and zirconium oxide abutments. Str.viridans is a part of the normal 

microflora of the oral cavity. The detection percentage of Ent.cloacal, Str.viridans, 

Enterobacter aerogenes and E.coli coincided in both types of abutments. The 

percentage of St.epidermidis (28.6 ± 12.1), Candida (28.6 ± 12.1) and 

St.saprophyticus (28.6 ± 12.1) was higher around titanium abutments. St.aureus (7.1 

± 6.9) was found only around titanium. 

          St.epidermidis had the highest detection percentage on the third stage of the 

study (57.1 ± 13.2) around titanium abutments and Str.viridans (57.1 ± 13.2) around 

zirconium oxide abutments. Both bacteria St.epidermidis and Str.viridans are the part 

of the normal biocenosis of the oral cavity environment. St.saprophyticus (7.1 ± 6.9), 

E. coli (7.1 ± 6.9) and M. morganii (7.1 ± 6.9) were identified only around titanium 

abutments. Enterobacter aerogenes and St.aureus were not identified on the third stage 

of the study around both types of abutments. 

          The statistically significant results were obtained by the correlation analysis of 

the periodontal pathogens that were identified during the clinical study. Periodontal 

pathogens such as Porphyromonas gingivalis and Tannerella forsythensis had a 

statistically significant correlation (p <0.05) at all the stages of the clinical study. 

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

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

which is confirmed by the Spirman correlation analysis (p <0.05). Strong correlation 

(0.79) proved that when deterioration of hygiene increases bleeding, which is the first 

sign of the inflammatory process of the soft tissues around implants. Moreover, with 

poor hygiene, the number of microorganisms is increasing around the titanium 

abutments (0.56), which is not significantly detected on zirconium oxide abutments 

(p>0.05). 
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          The results of the clinical and experimental studies and the analysis of the 

comparative evaluation of zirconium oxide and titanium supporting elements of 

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

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

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

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

patients with poor hygiene. 

         

Key words: periodontal tissues, abutments, zirconium oxide, titanium, 

periodontal pathogens, periimplantitis.  
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ВСТУП 

 

          Актуальність теми. Удосконалення відомих методів та підходів до 

ортопедичного лікування не зменшили відсоток населення, що потребує 

заміщення дефектів зубних рядів чи повторного протезування. За даними 

наукової літератури [2,3,14,16,31,35,38,44], кількість таких пацієнтів від 

загальної чисельності населення України складає від 70% до 95%. Одним з 

пріоритетних варіантів ортопедичної реабілітації хворих з частковою чи 

повною відсутністю зубів є дентальна імплантація. Успішне імплантологічне 

лікування включає надійну остеоінтеграцію імплантата з позитивною реакцією 

м'яких тканин [24,25,44,184]. Багато в чому, особливо з огляду на естетично-

функціональне задоволення та вплив на якість життя пацієнта, успіх дентальної 

імплантації залежить від якісного з'єднання «імплантат-абатмент», що має 

значення для довготермінової стабільності та успішності кінцевого результату 

[80,120,121,172]. 

          Вибір сучасних матеріалів для виготовлення опорних елементів 

імплантатів (абатментів) є надзвичайно важливим для збереження їх 

оптимальних властивостей [90,120]. Одним, з таких матеріалів, є цирконій 

оксид. Суттєвою перевагою цирконію оксиду, на додаток до міцності та 

тканинної інтеграції є його високі естетичні характеристики [177,178]. Опорні 

елементи імплантатів з цирконію оксиду значно перевершують титанові у своїх 

естетичних властивостях. Спектрофотометрія підтверджує, що опорні елементи 

імплантатів з цирконію оксиду викликають меншу зміну кольору під тонкою 

слизовою оболонкою [109].  

          Опорні елементи імплантатів є проміжною ланкою між імплантатом та 

кінцевою коронкою і саме вони контактують із тканинами периімплантної 

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

цирконій оксид має меншу здатність до запальної інфільтрації у порівнянні з 

титаном [91,151,176,180] і має переваги при утримуванні рівня м’яких тканин 

естетичної зони та збереженні рівня альвеолярної кістки [75,104]. 



24	

	

          Гігієнічні властивості, також, є одним з ключових факторів вибору 

матеріалу для опорних елементів імплантатів [27,159,121,181].  Характеристика 

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

первинну адгезію та ретенцію мікроорганізмів, що сприяє мікробній колонізації 

біоплівки [115] і це, у свою чергу, збільшує ризик периімплантних захворювань. 

Однією з провідних причин виникнення периімплантитів  є  процес трансмісії 

бактерій від пародонтальної кишені до інтактної периімплантної ділянки 

встановленого імплантата, що було продемонстровано у дослідженнях [129-

133]. Слизова оболонка, яка контактує із опорними елементами імплантатів, є 

бар’єром, який захищає імплантат від контамінації [36,43,152], а дентальна 

біоплівка є основним фактором виникнення запалення периімплантних тканин, 

що є найбільш поширеною причиною втрати імплантата [115,57]. Доведено, що 

периімплантні ділянки колонізуються тими самими бактеріями, що й 

викликають пародонтальні захворювання [112,144,157,158,169-171,173,175].  

Найбільш інформативним показником, який дає кількісний і якісний склад 

мікрофлори периімплантних ділянок є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) у 

режимі реального часу [4,8,10,11,17,18,54,116,181]. ПЛР дає можливість 

здійснити пряму ідентифікацію пародонтопатогенів за рахунок                

визначення кількісного та якісного вмісту специфічного фрагменту ДНК у 

зразках. 

          Не зважаючи на значну кількість наукових досліджень, залишаються 

недостатньо вивчені питання впливу поверхневих властивостей цирконію 

оксиду та титану, залежно від способу його обробки, на здатність бактерій 

утворювати колонії, а також відсутня порівняльна характеристика кількісного 

та якісного складу мікрофлори, яка утворюється на цих матеріалах, що є вкрай 

важливим для розуміння механізмів розвитку периімплантитів, їх 

попередження та лікування. 

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

робота є фрагментом комплексної наукової теми кафедри ортопедичної 

стоматології Львівського національного університету імені Данила Галицького  
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«Розпрацювання та удосконалення клінічних методів та технологічних засобів 

комплексного лікування пацієнтів з втратою зубів, деформаціями і 

ушкодженнями зубо-щелепної системи» (номер державної реєстрації 

0114U000112). Автор є безпосереднім виконавцем фрагмента, присвяченого 

покращенню результатів протезування дефектів зубних рядів. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення якості 

ортопедичного лікування дефектів зубних рядів шляхом клінічно-

мікробіологічної порівняльної оцінки опорних елементів імплантатів з  

цирконію оксиду та титану. 

          Для досягнення визначеної мети поставлені до вирішення наступні 

завдання: 

1. Провести порівняльну клінічну оцінку впливу опорних елементів 

імплантатів (абатментів) з цирконію оксиду та титану на периімплантні 

тканини. 

2. Проаналізувати кількісний та якісний мікробний пейзаж на поверхні 

досліджуваних опорних елементів на основі лабораторних та 

мікробіологічних досліджень. 

3. Вивчити інтенсивність утворення біоплівки в залежності від 

характеристики поверхні опорних елементів. 

4. Дослідити бактерійну адгезію на опорних елементах з цирконію оксиду 

та титану в експерименті. 

5. Провести порівняльну оцінку цирконій оксидних та титанових опорних 

елементів і спрогнозувати ефективність дентальної імплантації залежно  

від матеріалу абатментів. 

          Об’єкт дослідження -  опорні елементи імплантатів (абатменти, 

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

титанові диски та диски з цирконій оксиду. 

          Предмет дослідження – тканини пародонту, якісний і кількісний склад 

мікрофлори залежно від поверхневої властивості цирконію оксиду та титану. 
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          Методи дослідження: клінічні – для оцінки стану пародонту на основі 

визначення глибини зондування, кровоточивості при зондуванні, наявності та 

кількості зубних відкладень; мікробіологічні – для вивчення видової належності 

та кількісних показників обсіменіння мікрофлорою поверхонь з цирконію 

оксиду та титану; молекулярно-біологічний – для визначення патогенних 

бактерій на поверхні опорних елементів імплантатів за допомогою ампліфікації 

ділянок ДНК бактерій методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі 

реального часу; макроскопічний – для ідентифікації та опису колоній бактерій; 

мікроскопічний – для вивчення морфології бактерій за допомогою світлового 

мікроскопа та вивчення поверхонь з цирконію оксиду та титану за допомогою 

скануючої електронної мікроскопії; статистичні – для визначення вірогідності 

отриманих результатів. 

          Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про 

стан периімплантних тканин залежно від поверхні опорного елемента 

імплантата. Порівняльна клінічна оцінка опорних елементів імплантатів з 

цирконію оксиду та титану на основі кореляційного аналізу за Спірменом	

визначила	статистично достовірний зв’язок (р<0.05) між гігієнічним статусом 

порожнини рота, станом пародонту та наявністю пародонтопатогену 

Porhyromonas gingivalis і загальною бактеріальною масою на титанових та 

цирконій оксидних опорних елементах імплантатів. Визначено сильний 

кореляційний зв’язок між гігієнічним статусом та кровоточивістю при 

зондуванні (0.79). Результати продемонстрували, що при погіршенні гігієни на 

титанових опорних елементах збільшується кількість Porhyromonas gingivalis 

(0.56) та загальної бактеріальної маси (0.43) (р<0.05), чого не виявлено на 

цирконій оксидних абатментах (р>0.05). Вперше вивчено якісний та кількісний 

склад мікрофлори на опорних елементах з цирконію оксиду та титану за даними 

ПЛР та ідентифіковано високий відсоток виявлення у P.gingivalis (85,7±9,4), яка 

являється ключовим пародонтопатогеном «червоного» комплексу. За 

результатами експериментальних досліджень науково доведено, найменший 
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відсоток покриття поверхні бактеріями у механічно полірованого титану                             

(8%) та цирконію оксиду (12%). На підставі клінічних, мікробіологічних та 

експериментальних досліджень доведено, що ефективність використання 

цирконій оксидних опорних елементів є більш прогнозованою при дентальній 

імплантації. 

          Практичне значення одержаних результатів. На підставі узагальнення 

клінічних та бактеріологічних методів дослідження розроблено оптимальні 

варіанти застосування опорних елементів імплантатів в процесі ортопедичної 

реабілітації пацієнтів. Результати   дослідження дозволяють рекомендувати 

цирконій оксид, як матеріал для опорних елементів імплантатів в залежності від 

гігієнічного статусу пацієнта з метою профілактики виникнення               

запальних ускладнень, а саме мукозитів та периімплантитів.  

          Результати дисертаційного дослідження впроваджено у клінічну    

практику та навчальний процес кафедри ортопедичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедри 

стоматології післядипломної освіти з курсом терапевтичної та ортопедичної 

стоматології ДВНЗ “Ужгородський національний університет” та у клінічну 

практику відділення ортопедичної стоматології Стоматологічного медичного 

центру ЛНМУ імені Данила Галицького, ортопедичного відділення 

Комунального некомерційного підприємства “Стоматологічна поліклініка №4”, 

ортопедичне відділення Комунальної 1-ої стоматологічної поліклініки 

м.Львова, що підтверджено відповідними “Актами впровадження”            

(Додатки Е1-5). 

          Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено патентно-

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

експериментальні дослідження, узагальнено та проаналізовано отримані 

результати, проведена їх статистична обробка. Спільно з науковим керівником 

визначена мета й завдання дослідження, сформульовано основні положення і 

висновки роботи. 
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          Бактеріологічні посіви для клінічно-мікробіологічного дослідження 

проведено спільно із кафедрою мікробіології, вірусології та імунології  

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за 

участі  к.м.н., асистента кафедри Панас  Марти Андріївни (завідувач кафедри –     

д.м.н., проф. Корнійчук О.П.). Бактеріологічні посіви та полімеразну ланцюгову 

реакцію у режимі реального часу для усіх етапів                                                      

клінічно-лаборатоного дослідження проводили в ПЛР-лабораторії            

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

категорії Бондарчук Ольги Леонідівни. Клінічні дослідження та огляд пацієнтів 

виконані особисто автором на базі Центру стоматологічної імплантації та 

протезування «ММ». 

          Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

оприлюднено на: щорічному світовому конгресі FDI  (FDI Annual World 

Congress), 7-10 вересня 2016 року, м. Познань; Конгрес молодих вчених та 

лікарів в рамках 8-ої Східноєвропейської конференції “Біологічні аспекти в 

імплантології”, 20-22 квітня 2017 року, м.Львів; Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної 

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

практичній конференції молодих вчених, присвяченої 25-річчю Національної 

академії медичних наук України, 23 березня 2018 року, м. Київ; Конференції 

молодих вчених та лікарів «Бути кращим» з конкурсом на отримання Номінації 

IDF AWARD «Young Talents 2018» в рамках International Dental Forum (IDF), 2 

жовтня 2018 року, м. Київ. 

          Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, 5 

статей у наукових фахових виданнях, які рекомендовані ДАК МОН України          

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

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

практичних конференцій.  

          Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 217 сторінках 

комп’ютерного набору, з яких 144 сторінок займає основний зміст, і   
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складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів і                                 

методів дослідження, трьох розділів результатів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення отриманих результатів, висновків, списку використаних       

джерел із 191 найменування, серед яких 141 іноземне, та додатків.                   

Робота ілюстрована 45 рисунками та   61 таблицею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Характеристика опорних елементів імплантатів та їх вплив на 

результати дентальної імплантації 

 

          Відомо, що біологічна ширина слизової оболонки навколо імплантатів 

включає епітелій та шар сполучної тканини [119]. Ще у 1984 році [90] 

продемонстрували, що сполучний епітелій прикріплюється до поверхні титану 

подібно, як і до природнього зуба, за допомогою гемідесмосом, а місце 

прикріплення сполучної тканини знаходиться апікальніше.  

          В науковій літературі описано [61], що таке прикріплення багате на 

колагенові волокна, але не збагачене клітинами, та нагадує рубцеву тканину. На 

відміну від зубів, колагенові волокна сполучної тканини не володіють такими 

властивостями прикріплення до абатментів, як до зуба. У зубів наявні зубо-

ясенні волокна, які ідуть від кістки до цементу перпендикулярно до зуба, проте, 

шар сполучної тканини, який оточує абатмент, має волокна, які розміщені 

паралельно.  

          За рахунок слабшої підтримки сполучної тканини навколо абатментів, 

сполучний епітелій є більш схильний до зміщення у бік верхівки кореня. 

Іншими словами, дентальний імплантат має більший ризик виникнення 

периімплантиту, ніж зуб – виникнення пародонтиту.  

          Периімплантні тканини, які забезпечують біологічну ширину слизової 

навколо імплантата, захищають імплантат від запального процесу та 

забезпечують естетичний результат лікування. Отже, вибираючи тип опорного 

елемента імплантата (абатмента), необхідно враховувати, наскільки добре він 

формує та утримує навколишні м’які тканини, оскільки від цього залежить 
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динаміка їх загоєння та в подальшому поверхнева здатність утворення 

мікробної біоплівки. 

          Титан – єдиний зі всіх відомих елементів, який володіє унікальним 

поєднанням міцності, легкої ваги та біосумісності, високою стійкістю до 

корозії. Титанові абатменти виготовляють або з технічно чистого титану, або з 

титанових сплавів [28,32,42,48,164].  

          Титанові абатменти мають покриття або срібного, або золотистого 

кольору. Золотиста поверхня досягається шляхом покриття нітридом титану 

(TiN; інколи пишуть «Tinite» або «TiNite»), який наноситься шляхом 

плазменного напилення, де відбувається поєднання іонів титану та азоту у TiN, 

а згодом і молекулярне прикріплення до титанового субстрату самого 

абатмента. Протягом років проводилися дослідження щодо біосумісності TiN, 

які продемонстрували, так само як і клінічні тестування, що нітрид титану є 

біосумісним і може застосовуватись у галузі медичної імплантації [164]. 

          Нітрид титану є надзвичайно міцним матеріалом, який часто 

використовують для покриття титанових компонентів, не тільки для 

вдосконалення властивостей поверхні, але й для досягнення максимально 

естетичного кольору ясен через його золотисте забарвлення [164]. Загалом, 

напилення TiN покриває повністю весь абатмент за винятком ділянок контакту 

абатмент-імплантант та гвинт-абатмент. Цей варіант титанової сполуки є 

ідеальним для досягнення естетичного ефекту при наявності тонкого біотипу 

ясен, або ж при протезуванні безметалевими керамічними коронками. Товщина 

напилення нітриду титану становить менше 5 мкм. 

          Сплави титану (Ti-6Al-4V, Ti6Al4V або Ti-6-4) відносять до класу 5. Вони 

складаються з 6% алюмінію, 4% ванадію, 0,25% (максимально) заліза, 0,2% 

оксигену, решта – Ті. Сплав Ti-6Al-4V є набагато міцнішим за ТЧ титан і має 

більші граничні показники міцності та кращу стійкість до тріщин. 

          Значна кількість джерел науково-медичної інформації [75,77,98,152,180] 

підтверджує позитивну реакцію м’яких тканин на титанові абатменти. 

Оскільки, більшість досліджень, які стосуються периімплантних тканин та 
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матеріалу абатментів, основані саме на титанових абатментах, то цей матеріал 

став стандартом, з яким порівнюють властивості усіх інших матеріалів.  

          Було проведено дослідження процесу загоєння м’яких тканин, 

використовуючи Laser-Lok абатмента [164].У доклінічному досліді на моделі 

ікла порівнювали поверхні Laser-Lok абатментів та абатментів із механічною 

обробкою поверхні. Дослідження показало, що абатменти Laser-Lok 

затримують апікальне зміщення сполучного епітелію, попереджують резорбцію 

кістки і забезпечують краще прикріплення сполучної тканини.  

          При гістологічній моделі досліду Laser-Lok поверхня показала схожий 

процес загоєння до того, який відбувається у природніх зубів. Волокна 

сполучної тканини розміщувались перпендикулярно до поверхні абатмента, 

демонструючи логічне обґрунтування тому, як Laser-Lok поверхня здатна 

утримувати необхідний  рівень м’яких тканин [80,164,179].   

          Цирконій оксид (ZrO2), також, відомий як цирконій діоксид (не плутати з 

«циркон»), є білим кристалічним оксидом цирконію [90,164]. У природі 

представлений мінералом з моноклінною кристалічною структурою, який 

називається баделеїтом.  

          Баделеїт – це рідкісний мінерал цирконію оксиду, який має різні 

моноклінні призматичні кристалічні форми. Він є прозорим, має високий 

показник заломлення, його забарвлення може коливатись від безбарвного до 

жовтого, зеленого і темно-коричневого. Баделеїт – це вогнетривкий мінерал із 

температурою плавлення 2700°С. 

          Передові успіхи науки та виробництва біоматеріалів та сучасних 

технологій дозволили зайнятись продукцією надміцного та біосумісного 

цирконію, який широко застосовується в біомедичних технологіях та в 

імплантології. Найбільш вагомою стала поява наступних технологій: 

тетрагональних полікристалів цирконію, стабілізованих ітрієм (Y-TZP); 

інжекційного лиття порошку (РІМ); гарячого ізостатичного пресування (НІР). 

Інші технології, такі як додавання до цирконію оксиду алюмінію та діоксину 
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церію для зменшення зношуваності матеріалу, вважаються ключовими у 

зростанні популярності цирконію, як біокераміки [15,19,31,45,50,184]. 

          Різноманітні дослідження засвідчили успішне застосування цирконієвих 

абатментів, з забезпеченням стабільного рівня м’яких та кісткової тканин. 

Встановлено, що кількість та якість оточуючих м’яких тканин залежить від типу 

матеріалу (якщо порівнювати цирконій із сплавами золота). Цирконієві 

абатменти, також, зменшують адгезію бактерій, що попереджує запальні 

процеси в тканинах [103,137,155,184]. 

          Різні марки цирконію можуть бути хімічно схожими, але не обов’язково 

однаковими. Працюючи з цирконієм, можна простежити певні відмінності в 

його обробці (напр., вологе та сухе фрезерування) та синтеризації (температура 

синтеризації для Vita YZ-Cube становить 1530°С, для Lava - 1500°С, Cercon - 

1350°С). 

          На ринку є доступним попередньо синтерезований та НІР-цирконій. 

Попередньо спечений цирконій є подрібленим і має м’яку, схожу до крейди, 

консистенцію [164,108]. Для повної щільності його повторно синтеризують 

після фрезерування. Матеріал після НІР фрезерують у вже повністю 

синтерезованому стані. Важливо, що параметри обробки для попередньо 

спеченого цирконію впливають на його технічні характеристики. 

          Обробку попередньо синтеризованого цирконію проводять у три етапи. 

Цирконієвий порошок пресують та спікають (зазвичай, виконується 

виробником), потім попередньо спечену заготовку фрезерують у технічній 

лабораторії та синтеризують каркас, щоб досягнути кінцевої міцності. Обробка 

спечених заготовок відрізняється у кожного виробника, залежно від виду 

цирконієвого порошку та від обраних умов пресування та синтеризації 

[45,50,164,76].  

          Механічні властивості  цирконію оксиду дуже схожі до металів, в силу 

чого він був названий «керамічною сталлю». Цирконій має високу пружність 

(900-1200MPa), твердість за Віккерсом (1200), модуль Вейбулла (10-12) і 

міцність на стискання 2000 МПа, все це необхідне для довгострокової 



34	

	

стабільності і успіху [20,164]. При великих навантаженнях, наприклад, жуванні 

або парафункціях, кристалічна модифікація, при якій метастабільна 

тетрагональна фаза переходить в моноклінну, запобігає утворенню тріщин [45].  

          Цирконій оксид використовується у виготовленні різних видів 

стоматологічних виробів [64,128,134,150,164]. Доведено, що цирконієві 

імплантати  добре переносять циклічні напруги [64]. Досліджували компресійну 

силу лезоподібних дентальних імплантатів з цирконію оксиду із тунелями [128], 

вирізаними за допомогою лазера. Авторами визначено, що цирконій оксидні 

імплантати мають достатню силу витримувати оклюзійні навантаження. 

          Досліджували вплив підготовки коронки на надійність одноетапних 

імплантатів з цирконію оксиду [167]. Автори виявили, що опірність до тріщин 

без виготовлення коронки становила 1023.3 N, а з коронкою - 1111.7 N. Проте, 

в іншому дослідженні  встановлено, що підготовка опорних структур 

імплантатів має негативний вплив на їх міцність [53]. Дослідники оцінювали 

стійкість до зламів одноетапних імплантів з цирконію оксиду (Sigma) після їх 

тестування у симуляторі з оклюзійними навантаженнями після 5 років 

використання. Тріщини виникли при навантаженні від 725 до 850 N без 

наявності супраструктур та при навантаженні від 539 до 607 N, якщо були 

присутні супраструктури імплантатів. Автори прийшли до висновку, що в 

середньому межа міцності імплантатів з діоксиду цирконію коливалася в межах 

клінічного застосування. 

          Встановлено, що цирконій оксид має меншу здатність до бактеріальної 

адгезії та запальної інфільтрації у порівнянні з титаном і завдяки гігієнічним 

властивостям має значні переваги при утримуванні рівня м’яких тканин 

естетичної зони та збереженні рівня альвеолярної кістки [7-9,11,88, 

120,121,151,159,160]. 

          Керамічні абатменти (99.1%) мають такі ж довготривалі результати після 

5 років їх експлуатації, як і титанові (97.4%) без різниці у технічних або 

біологічних аспектах. При товщині м’яких тканин 2-3 мм допускаються обидва 

варіанти абатментів, оскільки в даному випадку це не впливатиме на естетику. 
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Однак, якщо наявний тонкий біотип ясен, або ж якщо планується пластика 

м’яких тканин, тоді рекомендують лише цільнокерамічні реставрації 

[15,28,49,60,180,167,177,178]. Цирконій оксид та титан мають схожі 

властивості, які стосуються довготривалої стабільності і біосумісності, однак, є 

суттєва відмінність у їх естетичних характеристиках. Колір м’яких тканин 

периімплантної ділянки навколо ортопедичної реставрації є визначальним 

естетичним фактором [177,178]. 

          Порівнювали та аналізували вплив титану та цирконію оксиду на колір 

м’яких тканин різної товщини [109]. Автори на 10 свинячих щелепах в ділянці 

піднебіння отримали зразки слизової різної товщини (додатково отримано 

м’якотканинні зрізи товщиною 0.5 і 1.0мм), які були розміщені під 

м’якотканинні клапті на піднебінні. Методом спектрофотометрії оцінювали 

колір тканин при різній товщині (1.5 мм, 2мм та 3мм), який порівнювали із 

м’якими тканинами не з експериментальних зразків матеріалів. Визначено, що 

титан спричинив найбільш помітну зміну кольору, проте, цирконій оксид не 

викликав жодних видимих змін кольору при товщині ясен 2мм та 3мм. Автори 

дійшли висновку, що визначальним фактором є саме товщина м’яких тканин; і 

у пацієнтів з тонким біотипом ясен цирконій оксид забезпечує найменшу зміну 

кольору. 

          Вивчали [178], чи додаткове покриття рожевого кольору під’ясенної 

частини цирконій оксидного абатмента керамікою може позитивно вплинути на 

естетичний результат в порівнянні з цирконій оксидними абатментами без 

напеченої рожевої кераміки в ясенній ділянці. Естетичні показники визначали 

за допомогою спектрофотометрії кольору м’яких тканин у периімплантній 

ділянці.  Також, вимірювали саму товщину ясен. Результати показали, що 

цирконієві абатменти з рожевою керамікою мають набагато кращі естетичні 

показники, незалежно від товщини м’яких тканин. 

          Ці ж автори [177] на основі спектрофотометрії визначали, що 

флуоресцентні гібридні цирконієві абатменти дають кращі естетичні 

результати, ніж суцільні цирконієві абатменти. Двадцяти чотирьом пацієнтам 
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було встановлено 2 типи конструкцій: суцільні цирконій оксидні абатменти з 

коронкою (контроль) та флуоресцентні гібридні цирконій оксидні абатменти 

(ФГОЦА) з коронкою. Спектрофотометрію проводили тричі: перед та після 

встановлення абатментів, і після фіксації коронок. Різницю та зміни в кольорі 

тканин визначали відносно м’яких тканин біля зуба. Обидва види конструкцій 

мали схожі естетичні показники, однак, при товщині ясен менше 2мм зміна 

кольору була більш значною навколо ФГОЦА. 

 

          1.2 Бактерійна адгезія на дентальних імплантатах, утворення біоплівки та 

її роль у розвитку перимукозитів та периімплантитів 

 

          Для оцінки якості шорсткості у наукових дослідженнях в стоматології 

застосовують інженерні виміри та поняття. Так, за даними розрахунками 

оптимальна мінімальна шорсткість поверхні дентальних імплантатів (ДІ) має 

знаходитись в межах Sa (Sa за ISO та Ra за ДСТУ) = 1,5мкм [50,28], середня 

глибина шорсткості поверхонь після піскоструменевої обробки корундом, 

протравлювання або плазмового напилення коливається від 1,5 до 5 мкм і 

збігається з середніми значеннями оптимальної шорсткості поверхні. 

Результати інших експериментів, в яких оцінювалися ДІ з різною топографією 

поверхні, засвідчили, що посилення механізму замикання і поліпшення 

кісткоутворення спостерігалося в тих випадках, коли створювалися поверхні з 

Sa l,5 мкм / Ra 1,2мкм [30]. 

          На основі даних про значення шорсткості поверхні Sa (середнє 3D 

відхилення) запропоновано поділити поверхні титанових імплантатів за 

наступними категоріями: гладкі (Sa < 0,5µm), мінімально шорсткі (0,5-1,0 µm), 

помірної шорсткості (1,1-2,0 µm) та шорсткі (> 2,0 µm) [52].  

          На сьогодні ще не доведено, що шорстка поверхня клінічно правильно 

встановлених та інтегрованих імплантатів або абатментів впливає на розвиток 

периімплантних інфекцій, проте, є задокументовано, що шорстка поверхня 

імплантатів (плазмове напилення титану) має набагато більший відсоток 
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розвитку периімплантитів, ніж гладка поверхня, але за умови, коли така 

поверхня стає оголеною в середовищі порожнини рота [57,115,119]. 

          Характеристики поверхні імплантата або абатмента, які включають 

хімічний склад, вільну поверхневу енергію (SFE) та шорсткість впливають на 

утворення біоплівки. Проте, автори у дослідах in vivo та in vitro визначили, що 

збільшення шорсткості поверхні призводить до посилення адгезії бактерій і 

відповідно накопичення біоплівки [176]. У досліді in vitro із залученням СЕМ 

автори дослідили прикріплення оральних бактерій до титанових дисків із 

різними характеристиками поверхонь, і продемонстрували найбільшу адгезію 

до шорстких поверхонь [188]. 

          У дослідах за методикою split-mouth авторами встановлено [81], що 

збільшення рівня шорсткості поверхні (Ra) понад 0,2 µm і/або збільшення SFE 

полегшувало ретенцію біоплівки на реставраційних матеріалах. Вплив вільної 

енергії поверхні на над- і під’ясенне утворення зубної бляшки вивчали автори 

[146,147], порівнюючи зубну бляшку на абатментах за двома критеріями: із 

підвищенням SFE (на титані) і зниженням SFE (тефлонове покриття). На 

титанових абатментах з тефлоновим покриттям визначалася менш зріла 

біоплівка, яка характеризувалась більшою кількістю коків і нижчим 

співвідношенням рухливих мікроорганізмів і спірохет, ніж на титанових 

абатментах без спеціального покриття [145,147]. Якщо порівнювати ці дві різні 

характеристики поверхонь, то шорсткість є вирішальною [176]. Вплив 

шорсткості поверхні на утворення біоплівки пояснюється кількома факторами: 

збільшеною площею для адгезії та ускладненим очищенням, що сприяє 

швидкому росту бактерій шляхом поділу наявних штамів [139,145-148].  

          Elter et al. [80] проводили кількісний аналіз 14-денної над- та під’ясенної 

біоплівки на титанових формувачах ясен у 10 суб’єктів. Дослід засвідчив, що 

утворення біоплівки було значно вираженим при високій шорсткості поверхні 

у над’ясенних ділянках, та не виявлено у під’ясенних ділянках. 

          У іншому досліді in vitro досліджували вплив поверхні на утворення 

біоплівки за допомогою моделі зубної бляшки із 2ох та 3ох видів бактерій, 
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флюрисценції гену 16S рибосомальної РНК та конфоркального скануючого 

лазерного мікроскопа (КСЛМ) [87,188]. Після 2 годин досліду більш шорсткі 

поверхні показали більшу адгезію бактерій, що є результатом захисту бактерій 

від поперечних сил поверхні. Проте, після 14 годин досліду об’єм біоплівки був 

однаково схожим на усіх поверхнях, вказуючи на те, що вплив поверхні на 

адгезію був випереджений самим утворенням біоплівки [87]. 

          У досліді in vivo із залученням КСЛМ автори [60] досліджували утворення 

біоплівки у ротовій порожнині на різних видах дентальної кераміки. Найменше 

накопичення бактерій спостерігали на поверхні з цирконію оксиду. В декількох 

рандомізованих дослідженнях порівнювали ранню бактеріальну колонізацію 

пародонтальних патогенів на цирконій оксидних та титанових абатментах. У 

цирконій оксидних абатментах спостерігали меншу SFE, однак не було жодної 

різниці в адгезії A. actinomycetemcomitans та P. gingivalis через 5 тижнів після 

фіксації абатментів [155]. Схожі результати, які вказують на незначну різницю 

між цирконієвими та титановими абатментами, продемонстрували у іншому 

досліді, в якому кількісно оцінювали 7 видів контамінації бактерій на кожному 

абатменті через 2 тижні і 3 місяці після його встановлення [180]. 

          Отже, бактерійна адгезія безпосередньо пов’язана із характером поверхні 

[60,80,87,101,159,176], проте, шорсткість поверхні не є єдиним чинником, який 

сприяє утворенню зубної бляшки. Більше того, доведено, що ретенційним 

пунктом для бактерій слугують дефекти поверхні (тріщини, ямки, потертості) 

[98]. 

          Периімплантити, спричинені зубним нальотом, є найбільш поширеною 

причиною втрати імплантата [27,33,36,37,41,43,46,47,115,119,126, 

129,132,133,142,157]. Дослідники [150]  порівняли інтенсивність бактеріальної 

адгезії на полікристалах тетрагонального цирконію стабілізованого ітрієм (Y-

TZP) та на механічно обробленому титані (технічно чистий титан, Grade 4) у 

досліді in vivo та in vitro. Зразки мали еквівалентну шорсткість поверхні 

середніх значень (Ra).  Дослід  in vivo засвідчив значно меншу кількість коків 

та паличок на цирконій оксиді у порівнянні із титаном. Однак, не було жодної 
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різниці у досліді in vitro, де культивували Actinomyces spp. або P. gingivalis. 

Scarano et al. [159] порівняли зразки з цирконію оксиду та титану зі значеннями 

шорсткості поверхні 0,76 мкм і 0,73 мкм відповідно, та встановили, що відсоток 

покриття поверхні бактеріями становив 12,1% на цирконій оксиді та 19,3% - на 

титані.  

          Дослід продемонстрував [143], що резистентність цирконію до 

бактеріальної адгезії забезпечується за рахунок електронної провідності самого 

матеріалу. Було показано, що під час бактеріальної адгезії виникає перенесення 

заряду. Бактерії, які віддають електрони, мають кращу адгезію, ніж ті, які їх 

отримують. 

          Природньою реакцією на наявність бактерій є вивільнення медіаторів 

запалення, що веде до втрати кістки. Окрім оцінки зубної бляшки існує ще один 

метод для вивчення гігієнічних властивостей, який полягає у визначенні  

наступних факторів запалення: фактор росту ендотелію судин (VEGF), 

експресія синтази оксиду азоту, запальна інфільтрація та щільність мікросудин 

у периімплантних тканинах. Підвищений рівень цих факторів вказує на 

наявність запалення, викликаного накопиченням бактерій. 

          Вивчали фактори запалення для порівняльної оцінки гігієнічних 

властивостей цирконію та титану [75]. Визначили, що через 6 місяців значно 

менша запальна інфільтрація спостерігалась навколо цирконієвих абатментів. 

          Вивчали та порівнювали [151] утворення біоплівки на титанових та 

цирконій оксидних поверхнях за допомогою in vitro моделі біоплівки з трьох 

видів мікроорганізмів та зубної бляшки. Результати показали значно меншу 

товщину біоплівки та зниження інтенсивності утворення зубної бляшки після 

72 годин інкубації на дисках із цирконію оксиду у порівнянні із титановими 

дисками. 

          Одним з ключових факторів вибору матеріалу для абатменту є його 

гігієнічні властивості [75,120,121,153,159]. Щоб обгрунтувати всю необхідність 

гігієни, потрібно зрозуміти наступні процеси: утворення пелікули, наступне 

формування біоплівки та процес виникнення периімплантиту. 
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          Процес утворення зубної бляшки починається з прикріплення 

глікопротеїнів до поверхні емалі або абатмента, утворюючи тонкий шар, який 

називається пелікулою. Хоча, цей шар, як такий, не несе жодної шкоди, але він 

являється основою для прикріплення мікроорганізмів.  

          Біоплівка – це накопичення та співіснування великої кількості 

мікроорганізмів. Спершу відбувається прикріплення Грам-негативних аеробних 

коків до цього тонкого шару глікопротеїнів або ж пелікули. При розмноженні 

бактеріальні колонії створюють більш анаеробні умови. Таке анаеробне 

середовище створює умови для існування більш шкідливих Г(-) паличок в товщі 

біоплівки. Біоплівка має кислотне рН, що викликає карієс зубів, та бере активну 

участь у виникненні захворювань пародонту [22,34,36,46,60,80,115,131,185]. 

          Захворювання пародонту є наслідком метаболічних процесів у біоплівці, 

які руйнують періодонтальну зв’язку та спричиняє запалення періодонтальних 

тканин та втрату альвеолярної кістки [124,133,140,168]. Цей процес відомий вже 

давно і згадується ще у 1976 році дослідниками Page та Schroeder [138]. 

          Розвиток пелікули та утворення біоплівки, що веде за собою наступне 

виникнення запалення, властиві не лише природнім зубам, але й дентальним 

імплантатам [112,119,145]. Такий процес може спричинити зміщення 

периімплантних тканин в апікальну сторону та, відповідно, втрату кісткової 

тканини. Частота виникнення периімплантитів є більшою, ніж частота 

виникнення захворювань пародонту природніх зубів, тому що зубо-ясенне 

з’єднання є набагато міцнішим, ніж тканинне з’єднання, яке утворюється 

навколо імплантата.  Деякі абатменти є більш стійкими до бактеріальної 

колонізації, інші ж можуть формувати щільніший контакт із слизовою 

оболонкою для посилення сполучнотканинного з’єднання. 

          При встановленні імплантата, його ендосальна частина в ідеалі має бути 

повністю оточена кістковою тканиною і тому не має піддаватися утворенню 

біоплівки. На відміну від цього трансмукозальна частина комплексу імплантат-

абатмент піддається колонізації мікроорганізмами зразу ж після встановлення в 

порожнині рота [88]. Мікроорганізми прикріплюються до протеїнів слини та 
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пептидів, що формують пелікулу, яка має рецептори для адгезорів, що присутні 

на клітинній поверхні бактерій порожнини рота. Пелікула, яка утворюється на 

емалі відрізняється від такої, яка утворюється на інших поверхнях, наприклад, 

на титані. Пелікула на титані у досліді in vitro містить у собі такі молекули, як 

муцин з більшою молекулярною масою, α-амілазу, секреторний IgA та багаті на 

полін протеїни, а молекули, які зазвичай визначаються на емалі зуба (цистатин 

і муцин з назькою молекулярною масою) не було виявлено на поверхні титану 

[79]. Хоча, пелікула емалі і відрізнялась від тої, що на титані, однак ця різниця 

не впливала на склад самих бактерій біоплівки [119]. 

          За однакових умов середовища, принципи і послідовнність утворення 

біоплівки на зубах і імплантатах є схожими [79,115]. Утворення біоплівки 

починається з адгезії ранніх колонізаторів Str. sanguinis; завдяки взаємодії з 

пелікулою. Ранні колонізатори розмножуються, змінюють умови середовища і, 

таким чином, сприяють адгезії вторинних колонізаторів за рахунок коадгезії.  

          Біоплівка із різноманітною мікрофлорою та мікроорганізмами, які 

взаємодіють між собою, матриксом з глікокаліксу і комплексною структурою 

досягає стабільності і створює своє захисне середовище від захисних реакцій 

організму господаря і антимікробних агентів [123,169-171]. 

          До факторів, які впливають на колонізацію мікроорганізмів включають: 

характеристику поверхні імплантата або абатмента, локальне середовище, 

особливості мікрофлори порожнини рота, дизайн протеза на імплантатах і його 

доступність для гігієни. 

          Прикріплення бактерій до титану загалом  є менш міцним, ніж до структур  

поверхні кореня зуба і це, у свою чергу означає, що зубний камінь може 

відколюватись від імплантатів без пошкодження їхньої поверхні [126]. 

Надлишковий цемент коронки навколо абатмента пов’язують із виникненням 

захворювання пародонту [37,186], а шорстка поверхня цементу служить 

ретенційним фактором для зубної бляшки [186,188]. Wilson et al. [186] 

встановили, що після усунення надлишкового цементу клінічні ознаки 

периімплантиту у більшості випадків зникають. 
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          Периімплантні інфекції або периімплантні захворювання 

характеризуються або периімплантним мукозитом, коли наявні клінічні ознаки 

запалення (кровоточивість при зондуванні, 0,25N) м’яких тканин без втрати 

кістки, або периімплантитом, коли вже є супутня втрата рівня кісткової 

тканини. Увипадку периімплантиту часто присутні такі ознаки, як глибина 

зондування >5мм та гноєтеча [45,113-115]. 

          Причину і вплив співвідношення між утворенням біоплівки на 

імплантатах та периімплантних м’яких тканинах вивчали автори [68,69,142]. У 

цих дослідженнях гігієна порожнини рота не проводилась, щоб створити усі 

умови для безперешкодного утворення біоплівки. Клінічні ознаки 

периімплантного запалення визначалися вже після кількох діб, однак запальний 

процес був усунутий після відновлення гігієни. Склад периімплантної 

біоплівки, який асоціювали із запальним процесом, що може призвести до 

подальшої периімплантної інфекції, залежав від локального середовища і від 

мікрофлори на зубах, які залишились у частково беззубих суб’єктів. Перехресні 

дослідження продемонстрували, що мікрофлора у периімплантній борозні є 

майже ідентичною тій, яка є навколо сусідніх зубів [144,145]. Доведено, що 

глибокі пародонтальні кишені містять більшу кількість і співвідношення 

пародонтальних патогенів [169-171], які служать потенційним резервуаром для 

реколонізації. 

          Трансмісія бактерій від пародонтальної кишені до периімплантної 

ділянки встановленого імплантата було продемонстровано у тривалих 

дослідженнях [131]. У багатьох дослідах застосовані техніки для ідентифікації 

окремих штамів бактерій, щоб визначити, чи можливе переміщення (трансмісія) 

цих бактерій від пародонтальної зони до самого імплантата [173,175]. Виявлено, 

що 75% зразків P.gingivalis, отриманих в ділянці зубів та імплантатів в одних і 

тих же суб’єктів, були одинаковими, а зразки штаму P. intermedia співпадали на 

100%, що наглядно демонструє трансмісію бактерій від зубів до імплантатів 

[173].  
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          Хоча, зуби, які залишились у частково беззубих пацієнтів, є первинним 

джерелом бактерій для колонізації імплантних поверхонь, проте, слід 

враховувати і роль м’яких тканин, крипт язика та мигдаликів, та слини, як 

резервуарів для колонізації. Грунтовна оцінка мікрофлори м’яких тканин 

порожнини рота у беззубих суб’єктів із повними знімними протезами виділила 

багато місць, колонізованих бактеріями біоплівки, які є унікальними для 

кожного індивіда [154]. Зразки біоплівки брали із зубних протезів, з язика 

(дорсальна, латеральна і вентральна поверхня), дна порожнини рота, слизової 

щоки, твердого піднебіння, присінку рота і слини. Для аналізу кількості і 

співвідношення 41 штаму застосовували таблицю гібридизації ДНК. Чіткі 

шаблони мікробної колонізації спостерігали на різних поверхнях м’яких тканин 

та в слині. Найважливішим виявленням цього досліду була ідентифікація 

пародонтальних патогенів A.actinomycetemcomitans та P.gingivalis у беззубих 

суб’єктів, оскільки раніше вважалось, що цих штамів не буде в порожнині рота 

після видалення усіх зубів [154]. Інші дослідження, також, засвідчили наявність 

пародонтальних патогенів у беззубих пацієнтів [68,69] і у старших людей, які 

ніколи не мали протезів, однак в анамнезі у них був пародонтит [83]. 

           Патогенні умови середовища порожнини рота, як наприклад, наявність 

нелікованого пародонтиту, можуть спричинити зміни в екосистемі, що 

сприятимуть обсіменінню патогенної мікрофлори на імплантатах 

[100,101,115,169,171].  

          Периімплантні інфекції пов’язують із поганою гігієною ротової 

порожнини. Важливе значення підтримуючої терапії у попередженні 

пародонтальних інфекцій продемонстрували у декількох дослідженнях, де 

суб’єкти, які не дотримувались програми підтримуючої терапії, мали більшу 

частоту периімплантних інфекцій, ніж ті, які дотримувались усіх інструкцій 

[70,103]. 

          Високі показники наявності зубної бляшки, які оцінювали за допомогою 

Plaque Index (mPi) [131], були пов’язані із периімплантною інфекцією у 

перехресних дослідах, де взяло участь 212 частково беззубих пацієнтів, які 
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користувались протезами з опорою на імплантатах [84]. Інше дослідження 

підкреслило необхідність правильного “дизайну” протезів на імплантатах з 

метою отримання адекватного доступу для їх очищення [163]. У пацієнтів, які 

були скеровані для лікування периімплантиту в ділянках одного або кількох 

імплантатів, спостерігали поганий доступ для очищення, а у пацієнтів із 

хорошим доступом випадки периімплантиту траплялись нечасто [163].  

          Протезні конструкції на імплантатах необхідно моделювати таким чином, 

щоб створити доступ для гігієни в домашніх умовах. Для протезів на цементній 

фіксації дуже важливо мати доступ до краю цементування, щоб видалити 

залишки цементу. Периімплантні інфекції часто асоціюють саме із наявність 

залишкового цементу, який виступає в ролі стороннього тіла. Серед 39 

клінічних спостережень у 81% випадків визначена наявність цементу у 

периімплантній борозні, однак, при усуненні залишкового цементу клінічні 

ознаки інфекції зникли у 74%  спостережень [186]. 

 

          1.3 Фактори ризику розвитку периімплантних інфекцій 

 

          Розуміння природи і складу біоплівки, яка утворюється у периімплантній 

ділянці, є важливим для створення ефективних профілактичних та лікувальних 

стратегій з метою боротьби із периімплантними інфекціями. 

          Біоплівка в периімплантній ділянці починає утворюватися вже через 

кілька хвилин після контакту із середовищем ротової порожнини, а 

мультивидовий комплекс над- і під’ясенної мікрофлори розвивається протягом 

кількох  тижнів або до місяця від моменту контакту з порожниною рота [144].  

          Динаміка утворення біоплівки схожа до тої, що біля зубів [169-171], хоча, 

припускають, що біоплівці на імплантатах потрібно більше часу для 

формування [139]. За даними ДНК-проб [76,116,175] виявлено збільшення 

частоти P.gingivalis і Tanerella forsythia протягом певного часу після 

встановлення імплантатів у 22 частково беззубих пацієнтів з анамнезом 

лікованого агресивного пародонтиту  
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          Ранні дослідження визначали периімплантну мікрофлору із 

периімплантної борозни недавно встановлених імплантатів у беззубих пацієнтів 

за допомогою темно-польового мікроскопа і аналізу культур [129]. Мікрофлору, 

яку асоціювали із здоровими периімплантними тканинами, описували як 

переважно Грам-негативних факультативних коків з високим вмістом 

Actynomyces і Veilonella spp., з низьким числом анаеробів, малою кількістю 

Грам-негативних анаеробних паличок і низьким співвідношенням 

Fusobacterium spp., спірохет, рухливих паличок. Таким чином, мікрофлора 

виявилась схожою із тою, яка знаходиться в ділянках здорового пародонту [169-

171]. 

          У зв’язку із труднощами визначення штаму P.gingivalis у беззубих 

пацієнтів без імплантатів [139]  було зроблено припущення,  що 

пародонтальних патогенів немає на дентальних імплантатах у попередньо 

беззубих людей. Проте, усі наступні дослідження із більш чутливими 

молекулярними техніками для аналізу (ПЛР, ДНК-ДНК гібридизація) 

засвідчили протилежний результат. За допомогою молекулярних методик 

продемонстрована наявність пародонтальних патогенів [73,129,130] у низьких 

пропорціях в здоровій периімплантній борозні повністю беззубих пацієнтів 

[65]. Варто наголосити, що при хорошій гігієні порожнини рота і стабільному 

пародонтальному здоров’ї, можна досягнути успішного результату імплантації, 

уникаючи периімплантної інфекції, навіть за наявності пародонтальних 

патогенів [179]. 

          Характеристики біоплівки, яка асоціюється із периімплантними 

захворюваннями (мукозит, периімплантит) вивчали, використовуючи різні 

мікробіологічні техніки та методи забору, більшість з яких порушують 

просторову структуру біоплівки. Більшість досліджень показало, що склад 

під’ясенної мікрофлори схожий до такого, як у пацієнтів із хронічним 

пародонтитом, де наявна змішана анаеробна флора з переважанням Грам-

негативних бактерій [81,115,118,127,131,132,148,149,154,157,158,166,174]. Інші 

дослідження визначили значну кількість інших мікроорганізмів, яких не 
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пов’язували із захворюванням пародонту, включаючи кишкову паличку, 

дріжджі та мікроорганізми позаротових інфекцій, такі як, стафілококи 

(Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) або пептострептококи 

[81,166,174]. 

          У деяких дослідженнях вивчалася мікрофлора здорових периімплантних 

ділянок і порівнювалася із здоровим пародонтом біля зубів та імплантатів із 

периімплантитом, враховуючи підвищений рівень патогенів навіть у інтактних 

ділянках пацієнтів, які мали периімплантит. Результати підкреслили подібність 

мікрофлори при пародонтиті та периімплантній інфекції [65]. 

          Мікрофлора при мукозиті та периімплантиті є схожою, однак, утворення 

над’ясенної зубної бляшки та розвиток мукозиту є передвісниками 

периімплантиту. Проводили аналіз зразків біоплівки за допомогою ДНК-ДНК 

гібридизації 40 штамів бактерій, де взяло участь 12 суб’єктів із 

периімплантитом та 12 суб’єктів із периімплантитним мукозитом [122]. 

Результати засвідчили однаковий рівень присутності усіх штамів з різницею у 

три штами бактерій (T.forsythia; вищий рівень при периімплантиті; Actynomyces 

gerencseriae i Campylobacter ochracea: понижений рівень при периімплантиті). 

          У іншому досліджені, у якому оцінювали наявність і рівень 36 штамів 

мікробів за допомогою ДНК-ДНК гібридизації, визначалося, що не виявлено 

вагомої різниці у мікробному складі над- та під’ясенних ділянок біля одного 

імплантата у 22 пацієнтів із периімплантитом. Однак, у глибших 

периімплантних кишенях виявлено значно більше число анаеробної 

мікрофлори і самої P.gingivalis у порівнянні із меншими периімплантними 

кишенями [166]. Цитомегаловірус людини (HCMV) та вірус Епштейн-Барра 

(EBV) також пов’язують із периімплантною інфекцією, що пояснюється 

супресією імунної системи, яка призводить до швидкого та надмірного 

розмноження пародонтальних патогенів [107]. Цитомегаловірус людини було 

ідентифіковано у 65% і EBV у 45% із 20 досліджуваних ділянок із 

периімплантитом, а приєднання супутньої інфекції зустрічалось у 33%. У 
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ділянках із здоровими яснами та периімплантним мукозитом супутньої інфекції 

не було виявлено [107]. 

          Відсутнє гістологічне підтвердження бактерійного вторгнення у 

периімплантні м’які тканини, хоча, припускають, що воно може виникнути 

через пошкодження епітелію та порушення прикріплення сполучної тканини, 

які спостерігали у експериментальних дослідженнях периімплантитів [57,119]. 

          Молекулярні техніки, включаючи послідовність гену 16S рРНК, 

дозволили ідентифікувати та відкрити раніше нерозпізнані мікроорганізми 

порожнини рота. Завдяки цьому науковці натепер мають змогу розпізнавати 

різницю пародонтальної та периімплантної мікрофлори. Типи Chloroflexi, 

Tenericutis та Synergister були отримані та ідентифіковані з периімплантних 

ділянок [82]. Більше того, Archaea – чітка група одноклітинних мікроорганізмів, 

які продукують метан і їх пов’язують із агресивним пародонтитом, яких ,також, 

було ідентифіковано за допомогою дуплікації гену 16S рРНК з периімплантної 

ділянки. Це дало підстави припустити, що ці мікроорганізми також пов’язані із 

етіологією периімплантних інфекцій [81,133]. У порівняльному дослідженні  

здорових пародонтальних ділянок, здорових периімплантних ділянок та  

ділянок із периімплантитом виявлено, що наявність Archaea (Methanobrevibacter 

oralis) була суттєво вищою у ділянках з периімплантитом [82]. 

          Здатність P. gingivalis викликати запальні захворювання через ефект 

загальної бактеріальної спільноти, спонукала назвати її ключовим патогеном 

[100-102]. Патобіонти – це не завжди низькокількісні види і потребують 

організм із генетичним порушенням або порушенням середовища 

(скомпрометована імунна система), щоб викликати загальну реакцію. Проте, 

вірулентність ключового патогену не обов’язково залежить від вже порушеного 

гомеостазу. Ключовий патоген може викликати або довершити падіння 

гомеостазу, а патобіонти діють вже вслід за ним. Такі пародонтальні бактерії, 

як T. denticola, T. forsythia, і Aggregatibacter actinomycetemcomitans, тісно 

пов’язують із деструктивною запальною відповіддю. На додачу вони 

порушують відповідь організму таким чином, щоб підвищити виживання інших 
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штамів бактерій [72,86,101,102,161,165]. Отже, хоча keystone (ключовий) і 

pathobiont (патобіонт) є корисними термінами, що можуть точно описати роль 

багатьох патогенів, асоційованих із захворюванням, проте певні інші бактерії 

можуть виконувати змішані ролі. Наприклад, T. denticola  займає нижчий 

відсоток серед інших бактерій у здорових ясенних кишенях, однак її відсоток 

стрімко зростає при пародонтиті що характеризує її як патобіонта [86].  

          Коменсали та симбіонти мають схожу молекулярну будову 

(ліпополісахариди, пептоглікани і ліпопротеїни) із патогенами. Незважаючи на 

їхній симбіоз із організмом, симбіоти володіють потенціалом спричиняти 

запалення шляхом активації патерн-розпізнавальних рецепторів (PRRs). Таке 

твердження було підкріплене дослідженням in vitro, результати якого 

засвідчили, що запальна відповідь, яка залежить від толл-подібних рецепторів, 

може бути викликана зубною бляшкою, незалежно від того чи вона була взята 

зі здорової ділянки пародонту, чи ділянки з пародонтитом [189]. В умовах in 

vitro такі потенційні патобіонти повинні, щонайменше, витримувати у 

середовищі запальних пародонтальних кишень, або ж навіть користатися цими 

умовами. Дослідженнями ідентифіковано [108] патобіонта у порожнині рота 

миші (NІ1080), який ефективно акумулюється у пошкоджених тканинах 

пародонту, щоб нібито, добувати звідти поживні речовини із розчеплених 

компонентів запальних тканин. Більше того,  NІ1080 активно спричиняє 

запалення пародонтиту активуючи міжклітинні рецептори PRRNod1. На 

відміну, інші коменсали домінують лише у здорових тканинах і не поводять 

себе як патобіонти. 

          Нещодавно Hajishengallis et al. [101] сформульовали теорію про модель 

полімікробної синергії та дисбіозу (Polymicrobial synergy and dysbiosis (PSD) 

model) [100], яка стверджує, що фізіологічно сумісні мікроорганізми 

збираються в гетеротипні спільноти, які існують у контрольованому 

імунозапальному стані. Вони прозапальні і можуть виробляти токсичні 

продукти, такі як протеази, однак, розростання і відкрита патогенність 

контролюються відповіддю організму. Мікробні складові спільнот можуть 
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різнитися залежно від кожної людини, місця, і з плином часу. Колонізація 

ключовими патогенами, такими як P. gingivalis, підвищує вірулентність всієї 

спільноти після контакту з додатковими патогенами. Спочатку порушується 

імунітет організму, а дисбіотична спільнота зростає. Згодом вона активно 

індукує запалення щоб забезпечити себе похідними поживними речовинами, які 

також будуть формувати модифіковану "прозапальну" спільноту. Дія 

патобіонтів у спільноті, на додаток до відкритих збудників, у кінцевому 

підсумку веде до руйнування тканин пародонту. Модель PSD узгоджує ряд 

особливостей захворювання пародонту, які суперечать ранішим концепціям 

патогенності. До них відносяться: змінна мікрофлора в ділянках захворювання, 

навіть в межах одного пацієнта; наявність збудників при відсутності хвороби; 

епізодичний характер захворювання; невдача P. gingivalis викликати 

пародонтит за відсутності комменсалів. 

          Доведено, що пацієнти із пародонтитом в анамнезі мають вищий ризик 

розвитку периімплантиту [36,101], що підтверджено дослідженнями у пацієнтів 

з тяжкою формою пародонтиту, в яких були наявні пародонтопатогени, навіть 

після видалення усіх зубів та наступної імплантації [31,103]. Це підтверджує, 

що після видалення зубів пародонтопатогени не усуваються, а колонізують 

периімплантні ділянки [105,175]. Однак, периімплантити можуть розвинутись 

тоді, коли пародонтопатогени населяють біоплівку у суб’єкта із пониженим 

імунітетом. 

          Більше того, пацієнти, у яких глибина зондування пародонтальних 

кишень була більша за 6 мм біля зубів, мали вищу частоту поширення 

периімплантитів (втрата кісткової тканини та глибина периімплантних кишень 

>5мм, кровоточивість при зондуванні) у порівнянні з пацієнтами із здоровим 

пародонтом [65]. Це підкреслює важливість забезпечення та підтримки здоров’я 

пародонту як ключового чинника зниження ризику виникнення 

периімплантних захворювань. 

          Інше дослідження показало, що наявність позитивного ДНК-тесту 

(наявність P.gingivalis та A. actinomycetemcomitans) підвищує діагностичну силу 
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наявності кровоточивості при зондуванні (0,25N), щоб передбачити 

прогресування периімплантних захворювань [65,117]. 

         Наявна велика кількість наукових досліджень, де автори вивчали 

характеристику поверхні імплантатів для успішної остеоінтеграції, однак, 

надзвичайно актуальним питанням сучасності є саме м’якотканинна інтеграція 

навколо опорних елементів імплантатів (абатментів), що є важливим для 

захисту периімплантних ділянок від інфекцій, спричинених зубною бляшкою.  

Гігієнічні властивості матеріалу є ключовим фактором вибору для опорних 

елементів, так як периімплантити, спричинені зубним нальотом, є найбільш 

поширеною причиною втрати імплантата. Характеристика поверхні опорних 

елементів імплантатів, а саме її шорсткість, є визначальним чинником, який 

впливає на первинну адгезію та ретенцію мікроорганізмів, що збільшує ризик 

периімплантних захворювань. 

          На сьогодні залишаються недостатньо вивчені питання впливу 

поверхневих властивостей цирконію оксиду та титану, залежно від способу 

його обробки, на здатність бактерій утворювати колонії. Відсутня достатня 

кількість клінічних досліджень типу split-mouth study, де наявна порівняльна 

характеристика кількісного та якісного складу мікрофлори, яка утворюється на 

абатментах з цирконію оксиду та титану, у порівнянні із природніми зубами. 

Розуміння природи і складу біоплівки допоможе створити оптимальні умови 

для якісного ортопедичного лікування на імплантатах та підтримувати надійну 

профілактику у вигляді доступної гігієни ортопедичних конструкцій для 

пацієнтів у домашніх умовах. 

 

          Основні положення розділу викладені у наступній публікації:  

 

1. Готь С-Р. Використання оксиду цирконію та титану в дентальній 

імплантології на сучасному етапі (огляд літератури). Вісн. стоматології. 

2017;24(2):65-71. [6]. 
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РОЗДІЛ 2 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Загальна характеристика та клінічні методи обстеження хворих 

 

          У дослідженні прийняло участь 14 хворих із дефектами зубних рядів (І-IV 

класи за Кеннеді), із них 7 чоловіків (50%) і 7 жінок (50%) віком від 32 до 65 

років, які були скеровані на лікування в Центр стоматологічної імплантації та 

протезування «ММ».  

          Дослідження схвалено комісією з етики ЛНМУ імені Данила Галицького 

(номер реєстрації IRB00010201, протокол №2 від 15 лютого 2016р.; протокол 

№7 від 22 жовтня 2018р.), і кожний пацієнт отримав детальний опис 

запропонованого лікування для підписання інформованої форми згоди (Додаток 

Б).  

          Пацієнти обирались на основі наступних критеріїв включення:  

- наявність  часткової адентії на верхній або нижній щелепі;  

- в анамнезі відсутня променева терапія в ділянці голови та шиї;  

- відсутні системні захворювання;  

- відсутність вживання антибіотиків останні 3 місяці;  

- курці та некурці; 

- в анамнезі відсутня попередня втрата імплантатів. 

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

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

Кеннеді. У жодного із обстежених пацієнтів не визначено дефектів зубних рядів 

ІІ класу за Кеннеді. 

          Причини втрати зубів у хворих були різними. Відомості про причини 

втрати зубів у пацієнтів, що увійшли до клінічного дослідження, представлені 

на рисунку 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Структура причин адентії у пацієнтів 

         
  Таким чином, найчастішою причиною втрати зубів був ускладнений 

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

були причиною адентії в 7% випадків. При обстеженні пародонту у пацієнтів 

виявлено пародонтит І-ІІ ступеня в стадії ремісії. 

          Для клінічного дослідження обрано два типи опорних елементів 

імплантатів (абатментів): титанові та з оксиду цирконію. 

          Титанові абатменти являли собою стандартні абатменти Inter (компанія 

U-impl, Швейцарія). Титан для абатментів відповідав типу 5 (Grade 5), тобто 

сплав Ti6Al4V. 

          Для виготовлення опорних елементів з цирконію оксиду (технічна 

лабораторія клініки “ММ”) спочатку відливали модель з гіпсу 4-го класу, надалі 

використовуючи сканмаркер сканували модель і отримували її цифровий 

аналог. Завдяки сканмаркеру програмне забезпечення отримувало дані про 

положення імплантату та платформи. Після цього моделювався абатмент під 

задану конфігурацію з урахуванням рівня слизової, положення зуба та 

імплантата (рис.2.2). Далі фрезерували індивідуальну частину з блоків 

цирконію оксиду, приклеювали титанову платформу та проводили фінішне 

полірування. Шорсткість поверхні обох типів абатментів (мезоструктуру) 

становила Ra < 0,5µм. 
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а.  

 

б.  в.  

Рисунок 2.2 – Моделювання абатмента (а) під задану конфігурацію з 

врахуванням рівня слизової (б) та положення імплантата (в) 

 

          Кожному з пацієнтів встановлено мінімально два імплантати. Всього 

хворим було встановлено 69 опорних елементів імплантатів: 27 з цирконію 

оксиду (39%) та 42 – з титану (61%). Через три-шість місяців після хірургічного 

втручання одному і тому ж хворому встановлено два різні типи опорних 

елементів імплантатів (абатментів/мезоструктур): титанові та з цирконію 

оксиду. Згідно моделі експерименту абатменти з цирконій оксиду та титану 

встановлювали в симетричних ділянках верхньої або нижньої щелепи.  

          За один тиждень до встановлення абатментів кожному пацієнту 

проводилась професійна гігієна порожнини рота, а в подальшому не 

проводилась протягом усього періоду дослідження (3 міс.). Пацієнтів навчили 

методиці чищення зубів за Бассом, підібрали однакові зубні щітки (TePe, 
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Швеція) та зубну пасту (Curaprox Еnzycal 950, Швейцарія), які сертифіковані в 

Україні. 

          Обстеження кожного з пацієнтів, відібраного для клінічного дослідження, 

проводилося у три етапи із обов’язковим рентгенологічним контролем (рис.2.2):     

          На першому етапі в період імплантації пацієнтові проводили наступні 

маніпуляції: 

- професійну гігієну ротової порожнини; 

- визначення гігієнічного індексу О’Лірі (РІ); 

- визначення індексу кровоточивості ясен (BOP); 

- пародонтальний скринінг-тесту (PSR); 

- забір матеріалу навколо зуба за допомогою паперових штифтів для 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі реального часу; 

- забір матеріалу навколо зуба для бактеріологічних посівів. 

На другому етапі, який відбувався через один тиждень після встановлення  

абатментів, виконували наступні маніпуляції: 

- визначення гігієнічного індексу О’Лірі (РІ); 

- визначення індексу кровоточивості ясен (BOP); 

- забір матеріалу навколо титанового та цирконій оксидного абатментів для 

отримання результатів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі 

реального часу; 

- забір матеріалу навколо титанового та цирконій оксидного абатментів для 

виконання бактеріальних посівів. 

          Третій етап відбувався через три місяці після встановлення абатментів чи 

протезних конструкцій. Під час цього етапу проводилися такі маніпуляції: 

- визначення гігієнічного індексу О’Лірі (РІ); 

- визначення індексу кровоточивості ясен (BOP); 

- забір матеріалу навколо титанового та цирконій оксидного абатментів для 

отримання результатів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі 

реального часу; 
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- забір матеріалу навколо титанового та цирконій оксидного абатментів для 

виконання бактеріальних посівів. 

          Кожен етап дослідження представлено на ортопантомограмах пацієнта 

А. (рис.2.3), продемонстровано кожен з вказаних вище етапів: перший етап 

із встановленими імплантатами; другий етап, коли пацієнтові встановлювали 

опорні елементи (абатменти) з цирконій оксиду та титану; в – через 3 місяці 

після встановлення абатментів. 

 

а.  

б.  

Рисунок 2.3 – Ортопантомограма пацієнта А. на кожному етапі клінічного 

дослідження: а – перший етап ; б – другий та третій етапи після встановлення 

абатментів 
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          Кожному пацієнту визначали Індекс зубного нальоту О’Лірі (РІ), 

пародонтальний скринінг-тест  PSR, індекс кровоточивості ВОР. 

          Індекс зубного нальоту О’Лірі (РІ) [62,66,136]  показує наявність 

над’ясенного зубного нальоту  на поверхнях зубів, який візуалізується за 

допомогою зафарбовування. У клінічній практиці цей індекс є корисним для 

виявлення недоліків гігієни порожнини рота, що може стати причиною 

виникнення запалення м’яких тканин. Індекс РІ визначали за допомогою 

індикатора зубного нальоту (Miradent Mira-2-Ton, Німеччина) на чотирьох 

поверхнях зубів (рис.2.5): оральній, вестибулярній/піднебінній та двох 

апроксимальних поверхнях. Наявність зафарбованої поверхні позначали  

знаком «+» у відповідній клітинці схеми. Відсутність зафарбовування не 

позначалось (рис. 2.4).  

           

 

 

Рисунок 2.4 - Схематичне зображення поверхонь зубів для визначення 

 індексу РІ 

 

Підрахунок індексу РІ проводився наступним чином: кількість 

зафарбованих поверхонь ділили на кількість усіх досліджуваних поверхонь та 

множили на 100. Результати відповідно вираховувались у відсотках. 

          Інтерпретація індексу РІ подавалася у відсотках наступним чином: 0-20% 

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

задовільна та 61-100% (3 бали) - погана гігієна. 
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Рисунок 2.5 - Визначення індексу РІ за допомогою індикатора зубного нальоту 

 

          Пародонтальний скринінг-тест  PSR [110] визначали за допомогою 

зондування навколо кожного зуба або імплантата у шести точках. Дані про 

кожен секстант вводили у таблицю. 

          До клітинки відповідного секстанту вносився найбільший показник/код 

після зондування всіх зубів секстанту (мінімум двох зубів). Іншими словами, 

перший код «4» у секстанті дозволяв припинити діагностику даного секстанту і 

перейти до діагностики наступного. Якщо у секстанті зуб один, то він 

обстежувався й інформація про нього вносилася до сусіднього секстанту, а сам 

секстант позначався як беззубий. Беззубий секстант у клітинці таблиці 

позначався «-». «*» свідчить про залучення фуркації, рецесію більше 3 мм та 

рухомість зуба. 

          Основні критерії (коди «0», «1», «2», «3», «4»): 

• глибина зондування; 

• кровоточивість ясен при зондуванні; 

• зубний камінь, місцеві ретенційні фактори. 

          Особливі пародонтальні проблеми (код «*»): 
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• залучення фуркації; 

• рецесія ясен більше 3 мм; 

• рухомість зуба. 

          Чорне (кольорове) маркування зонда завдовжки 2 мм (краї мітки 

відповідають довжині 3,5 та 5,5 мм) є чітким і швидким індикатором глибини 

зондування кишені/борозни. 

          Для того, щоб точно і правильно оцінити глибину кишень/борозни, 

надзвичайно важливим  є проведення зондування в шести точках навколо зуба. 

Якщо дивитись з оклюзійної сторони, кожен зуб можна умовно поділити на 6 

зон (рис.2.6 а). При визначенні коду PSR, враховується найбільший виміряний 

показник (рис.2.6 б). 

 

а.  

б.  

Рисунок 2.6 - Пародонтальний скринінг-тест  (PSR): а – розподіл зуба на 

сектанти; б - кодування результатів скринінг-тесту [105] 

 

Кодування результатів скринінг-тесту. 

Код «0»: 

- чорна мітка зонда візуалізується на 100%; 

- нема кровоточивості; 

- нема зубного каменю. 
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Код «1»: 

- чорна мітка зонда візуалізується на 100%; 

- є кровоточивість; 

- нема зубного каменю та інших місцевих ретенційних факторів. 

Код «2»: 

- чорна мітка зонда візуалізується на 100%; 

- є кровоточивість; 

- є зубний камінь або інші місцеві ретенційні фактори. 

Код «3»: 

- чорна мітка зонда частково візуалізується - глибина зондування 3,5-5,5 

мм 

Код «4»: 

- чорна мітка зонда не візуалізується - глибина зондування більше 6 мм 

Код «*»: 

Особливі пародонтальні проблеми: 

• залучення фуркації  

• рецесія ясен більше 3 мм  

• рухомість зуба. 

          Кровоточивість при зондуванні є об’єктивним параметром наявності 

запалення м’яких тканин [51,55,66,113,114]. Індекс BOP (Ainamo, Bay, 1975) 

відображає здатність пацієнта проводити правильну гігієну порожнини рота.  

Особи з низьким рівнем ВОР (<10% поверхонь) можуть розглядатися як 

пацієнти з низьким рівнем ризику виникнення запалення (0 балів) [105, 106]. 

Значення індексу ВОР між 20% та 30% (2 бали) підвищує ризик виникнення 

запального процесу м’яких тканин [48,58], коли значення >30% (3 бали), тоді 

такі пацієнти повинні відноситись до групи ризику виникнення периімплантних 

захворювань. 

          Індекс кровоточивості при зондуванні вимірюється у 4 точках біля 

кожного зуба або імплантата: зондування проводилося з оральної сторони, 
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вестибулярної/піднебінної та двох апроксимальних. Наявність кровоточивості 

позначали «+» на відповідній поверхні у схемі (Додаток Г). Відсутність 

коровоточивості не позначалась.  

          Підрахунок ВОР проводився наступним чином: кількість поверхонь із 

кровоточивістю ділили на кількість усіх досліджуваних поверхонь та множили 

на 100. Результати відповідно вираховувались у відсотках. 

           Схематичне зображення визначення індексу ВОР продемонстровано на 

рисунку 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 - Схематичне зображення поверхонь зубів для визначення 

 індексу ВОР 
 
 
     2.2 Клінічно-лабораторні методи дослідження 

          

         Клінічно-лабораторні дослідження полягали у проведенні полімеразної 

ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР) та бактеріологічних посівів. 

         Клінічно-лабораторні дослідження були спрямовані на визначення: 

- якісного та кількісного складу мікрофлори навколо зуба; 

- якісного та кількісного складу мікрофлори навколо абатментів з цирконій 

оксиду;  

- якісного та кількісного складу мікрофлори навколо титанових абатментів. 

          Здійснені парні спостереження з метою порівняння якісного та 

кількісного складу біоплівки навколо зуба та опорних елементів з цирконію 

оксиду, навколо зуба та титанових опорних елементів, а також якісного та 
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кількісного складу біоплівки між титановими та цирконій оксидними опорними 

елементами. 

          Використання полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу 

дозволяє здійснити точний аналіз складу мікрофлори; виявити ДНК 

мікроорганізмів у складній суміші нуклеїнових кислот та визначити кількість 

мікроорганізмів. До найагресивніших пародонтопатогенних мікроорганізмів 

належать збудники так званого “червоного комплексу”: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Tannerella forsythensis, Treponema denticola та Candida albicans (сапрофітна 

мікрофлора). Ділянку порожнини рота, де проводився забір матеріалу, 

ізолювали за допомогою ватних валиків. Забір матеріалу здійснювали 

паперовими пінами № 30, оскільки вони більш товсті і не так часто згинаються 

при уведенні в борозну або в пародонтальну кишеню (ПК) (рис.2.8). 

 

 

 
Рисунок 2.8 - Матеріальне забезпечення полімеразної ланцюгової реакції: 

паперові піни в крафтпакетах. пробірки Еппендорфа 
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 Для взяття матеріалу пін вводили в ПК на 10 секунд, як зазначено в 

інструкції, яка рекомендована виробником (рис.2.9).  

 

а.  

b.  

 
Рисунок 2.9 – Забір матеріалу для проведення ПЛР у режимі реального часу: 

 а. навколо абатменту з цирконію оксиду; b. навколо титанового абатменту 

 

 Введення є аналогічним техніці зондування ПК, а саме - пін вводили під 

невеликим кутом до зуба і повільно просували по вісі зуба до опору, 

намагаючись не викликати кровотечі. Наявність крові не впливає на результат 

дослідження. Якщо при введенні піна він згинався і  введення в ПК не 

вдавалося, то такий пін  заміняли і проводили забір матеріалу ще раз. 

Найзручніше вводити пін в апроксимальній зоні зуба, так як там, як правило, 

найбільш пухкі ясна і найглибший ПК [4,10,17,18]. Уведення паперового піна у 

периімплантну ділянку навколо абатмента проводилося аналогічним чином. 
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Через 10-15 секунд пін вилучали та поміщали в пластикову пробірку 

об'ємом 1,5 мл «Епендорф», герметично закривали і відправляли  в лабораторію. 

Важливим є виключити можливість доторкання піна до слизової оболонки 

порожнини рота. Час від взяття матеріалу до початку дослідження не повинен 

перевищувати 24 години. Транспортувати та зберігати зразки до початку 

дослідження в лабораторії необхідно при температурі 2-8˚С.  

          Сутність методу ПЛР полягає в багаторазовому копіюванні (ампліфікації) 

певних ділянок ДНК в процесі повторюваних температурних циклів. На 

кожному циклі ампліфікації синтезовані раніше фрагменти знову копіюються 

ДНК-полімеразою, після чого відбувається значне збільшення кількості 

специфічних агентів ДНК, що значно спрощує проведення аналізу 

[4,10,17,18,181]. 

На тепер в Україні зареєстрована та рекомендована до застосування 

тестова система «Стоматофлор» (реєстраційне Посвідчення № 12407/2013 від 

15.02.2013), яка дозволяє проводити якісну та кількісну оцінку не тільки п'яти 

основних пародонтопатогенів, але й найбільш поширеного представника роду 

Candida - Candida albicans.  

Необхідно відзначити, що набір реагентів «Стоматофлор» містить: 

суміш для ПЛР-ампліфікації, специфічну для всіх бактерій, що дозволяє 

визначати загальну бактеріальну масу; суміші, специфічні для мікроорганізмів 

і суміш для ампліфікації геномної ДНК людини (контроль взяття клінічного 

матеріалу (КВМ)). КВМ використовується для виключення помилок 

преаналітичного етапу. Крім того, в наборі реагентів «Стоматофлор» у пробірки 

із сумішами для ампліфікації доданий внутрішній контрольний зразок (ВК), 

призначений для оцінки ефективності перебігу полімеразної ланцюгової 

реакції. 

          Аналізи проводили в ПЛР-лабораторії Київської міської клінічної лікарні 

№4 під керівництвом лікаря-бактеріолога вищої категорії Бондарчук Ольги 

Леонідівни (згідно договору між ПЛР-лабораторією Київської міської клінічної 

лікарні №4 та Центром стоматологічної імплантації та протезування “ММ”). 
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Матеріал доставлявся на стерильних паперових пінах  одноразового 

використання, які були вкладені  в герметично закриті пластикові пробірки 

об'ємом 1,5 мл «Епендорф» по одному піну в кожній пробірці. Транспортне 

середовище не використовувалось. Такий метод був використаний для того, 

щоб виключити додаткове (навіть мінімальне) розведення матеріалу при 

проведенні дослідження. Кожна пробірка була промаркована відповідним 

чином і супроводжувалась направленням із зазначенням необхідних даних. 

          На етапі попередньої  обробки в кожну промарковану пробірку з 

паперовим піном вносили по 100 мкл стерильного 0,9% розчину натрію хлориду 

(фізіологічний розчин) з використанням стерильних одноразових наконечників 

з фільтром, рекомендованих до застосування в ПЛР-лабораторіях. Пробірки 

залишали на 20 хвилин при кімнатній температурі для екстракції мікробної 

маси в розчин. Через кожні 5 хвилин пробірки струшували протягом 3-5 секунд 

на вортексі для поліпшення екстракції. Після закінчення екстракції пробірки 

центрифугували на вортексі при 1000 об / хв протягом 30 секунд для осадження 

крапель. Після цього паперовий пін витягували з пробірки стерильним 

пінцетом, ретельно віджимаючи об стінки надлишок рідини та утилізували в 

ємність з дезрозчином. У пробірки з екстрактом, не торкаючись її країв, вносили 

по 300 мкл лізуючого розчину (попередньо прогрітим при 65°С 10 хвилин для 

розчинення осаду) і далі виділяли нуклеїнові кислоти згідно інструкції щодо 

застосування комплекту реагентів «Проба-НК». 

Отримані препарати нуклеїнових кислот передавали через передаточне 

вікно в ампліфікаційну, де проводили ампліфікацію згідно інструкції для 

набору реагентів для виявлення умовно-патогенних мікроорганізмів 

порожнини рота методом ПЛР у режимі реального часу. Етапи проведення 

полімеразної реакції наведені в Додатку Д. 

          Реєстрація та облік результатів ПЛР проводиться автоматично 

програмним забезпеченням (рис.2.10) для ампліфікаторів детектуючих. 

Інтерпретація результатів проводиться згідно таблиці 2.1. 
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Рисунок 2.10 - Програмне забезпечення «RealTime_PCR» 

 

          Таблиця  2.1 – Кількість мікроорганізмів у  біотопі  пародонтальної 

кишені (Lg ГЕ/зразок) 

 

Назва мікроорганізму Норма 
Ступінь пародонтиту 

Легка/ Середня Важка 

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

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

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

Prevotella intermedia <4,5 ≥4,5 >6,0 

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

Treponema denticola <3,5 ≥3,5 >5,0 

Candida albicans <4,5 ≥4,5 >6,0 
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  Якщо значення КВМ було менше 2,5 (інтерпретують як недостатню 

кількість матеріалу), то матеріал брався повторно та повністю проводили весь 

цикл ПЛР-аналізу. 

          Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження проводили з 

дотриманням правил асептики за допомогою кюрет (рис.2.11).  

 

а.  

b.  

Рисунок 2.11 – Забір біоматеріалу для проведення бактеріальних посівів з  

піднебінної сторони(a), з вестибулярної сторони (b.) 
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 Кюрету поміщали у пародонтальну кишеню або периімплантну борозну 

навколо абатмента, потім її вміст наносили на стерильний ватний тампон 

одноразового використання, який вкладали у пробірку із транспортним 

середовищем.  Така методика для бактеріологічного дослідження 

використовується для отримання матеріалу з життєздатними мікроорганізмами. 

За необхідності забір матеріалу з декількох локацій було необхідно провести 

кілька разів, щоразу використовуючи новий тампон та пробірку. Одразу після 

взяття зразків тампон занурювали в універсальне транспортне середовище у 

пробірці та відправляли до лабораторії. 

          Використання транспортного середовища дозволяє продовжити термін 

зберігання матеріалу до 72 годин. Кожна пробірка була промаркована 

відповідним чином і супроводжувалась направленням із зазначенням 

необхідних даних. 

 

2.3 Клінічно-мікробіологічні методи дослідження 

 

          Клінічно- мікробіологічні дослідження поділено на два досліди: вивчення 

інтенсивності утворення біоплівки на експериментальних поверхнях в 

порожнині рота та у суспензіях з бактерій. 

          У частині дослідження вивчення інтенсивності утворення біоплівки на 

експериментальних поверхнях в порожнині рота стоматологічними і загально 

медичними критеріями вибору суб’єктів були: відсутність захворювань 

пародонту; відсутність ротового дихання; жоден із суб’єктів не приймав 

антибіотики протягом останніх 6 місяців. У досліді за їх письмовою згодою 

взяло участь 9 здорових осіб віком від 21 до 25 років (3 чоловіків, 6 жінок), без 

шкідливих звичок (тютюнопаління та вживання алкоголю). 

          За тиждень до початку дослідження кожному учаснику проведено 

професійну гігієну [162] порожнини рота і стан гігієни визначений гігієнічним 

індексом Silness-Loe [159], який мав відповідати 0 згідно шкали оцінювання: 
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          У клініко-лабораторному дослідженні задіяно три варіанти титанових 

дисків, залежно від способу обробки їх поверхонь, та диски з цирконію оксиду. 

Розміри експериментальних дисків були ідентичними і представлені на рисунку 

2.12. 

 

 
 

Рисунок 2.12 – Розміри експериментального диска 

 

          Загалом виготовлено 18 титанових дисків (із них 6 із піскоструменно 

обробленою і кислотно протравленою поверхнею; 6 із поверхнею, покритою 

нітрид титаном; 6 із механічно полірованою поверхнею) та 18 цирконій 

оксидних дисків. 

          Для титанових дисків застосовані наступні техніки обробки поверхні: 

титанові диски після їх механічної обробки знежирювали миючим засобом 

Neodishes MediClen forte, нейтралізували лужним розчином, ополіскували 

нейтралізатором  Neodishes MediKlar та на завершальному етапі обробляли в 

дистиляті ультразвукової ванночки. Диски просушували і надалі шість дисків 

було передано для нанесення на них покриття з нітриду титану; шість титанових 

дисків піддано піскоструменевій обробці зі застосуванням електрокорунда 125 

мікрон під тиском від 3 до 5 атмосфер (psi); використанням піскоструменевого 

аппарату  Renfert з наступним процесом мийки. Інші шість титанових дисків 
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після піскоструменевої обробки піддані кислотному травленню з наступною 

нейтралізацією кислот методом триразової мийки. 

          Вісімнадцять дисків з цирконію оксиду виготвлені у зубо-технічній 

лабораторії «ММЛаб». За допомогою програми «Rhino Render» створені 3d-

моделі дисків, апаратом «i-mes Wieland» вирізаний цирконієвий циліндр, який 

розрізаний на окремі диски. Диски піддані синтеризації за температури 1460°С 

протягом 12 годин для досягнення кінцевої міцності цирконію оксиду. 

          Стерилізація титанових дисків відбувалася методом гамма опромінення 

дозою 16,68 кГр відповідно до вимог ДСТУ ISO 11737-2003, а цирконій оксидні 

диски стерилізовані шляхом автоклавування. 

          Шорсткість поверхні дисків вимірювалась за допомогою профілометра. 

Показник змінювався від 0,1 (після полірування поверхні) до 10,0 Ra (після 

хімічної обробки поверхні).  Шорсткість поверхні механічно полірованих 

дисків становила 0,5 Ra, шорсткість титанових дисків із поверхнею ПОКП 

становила - 2,0 Ra, а шорсткість цирконій оксидних дисків становила ≤ 0,5 Ra. 

          З метою забезпечення фіксації титанових і цирконій оксидних дисків у 

порожнині рота кожному із 9 учасників отримано відбитки А-силіконом Panasil 

(Kettenbach, Німеччина), відлито моделі і методом штампування в апараті 

miniSTAR® (Scheu-Dental GmbH) виготовлені капи на верхню щелепу зі 

застосуванням пластин BIOPLAST® (Scheu-Dental GmbH, Німеччина). Капу 

обрізали на рівні шийок зубів, згладжували гострі краї та полірували. 

          Диски кріпилися в капі за допомогою фотополімерного композиту у 

ділянці премолярів та молярів верхньої щелепи з обох боків капи зі щічного 

боку [144,147,152,159,172].  З кожного боку розташовувалися по два диски 

(один титановий та один з оксиду цирконію) (рис.2.13).  

Згідно методики експерименту після 24 годин [80,159,176]  носіння капи 

в порожнині рота диски, розташовані по правий бік капи піддавалися 

одноразовому механічному очищенню за допомогою щіточки (рис.2.14). Для 

очищення кожного диску брали іншу щіточку. 
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а.  б.  

Рисунок 2.13 – капи з зафіксованими дисками: а – правий бік, б – лівий бік 

 

           

 
          Рисунок 2.14 – Очищення дисків щіточкою в порожнині рота 

 

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

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

поверхня яких піддавалася механічному очищенню (правий бік капи). 

          У результаті сформовані групи (пари) відповідних сполучень 

експериментальних дисків. 

           Група без механічного очищення (група А): 

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

кислотно протравленою поверхнею (ПОКП). 

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

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

          Група з механічним очищенням щіткою (група Б): 
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Б.1 - диски з цирконію оксиду + титанові диски з піскоструйно обробленою і 

кислотно протравленою поверхнею (ПОКП). 

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

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

          Після 24-годинного перебування в порожнині рота диски видаляли з капи 

за допомогою стерильного зонда та розміщували у пробірки із 1 мл стерильного 

фізіологічного розчину. 

           Мікробіологічні дослідження здійснювалися методом послідовних 

розведень для механічного роз’єднання  мікроорганізмів, який полягає у 

здійснені  послідовних серійних розведень матеріалу, який містить мікроби, у 

стерильному рідкому живильному середовищі в пробірках. У кожній групі було 

по 12 дисків (6 без очищення та 6 з очищенням поверхні), тому, відповідно, на 

кожну групу припадало по 24 пробірки і всього –72 пробірки для досліду.  

          Культивування бактерій проводили шляхом висіву матеріалу з пробірок 

із розведенням 1:10 на чашки Петрі на кров’яний агар (КА), на середовище 

Сабуро  та на стрептококовий агар (MSA – Mitis Salivarius Agar) методом 

штрихових посівів: матеріал, який містив мікроорганізми, набирали 

бактеріологічною петлею і наносили на поверхню живильного середовища біля 

краю чашки. Посів робили паралельними штрихами від краю до краю чашки. 

Після цього чашки Петрі ставили в термостат на 24 години при температурі 

37°С [1]. Кожну чашку схематично ділили на чотири квадранти, який відповідав 

одному з чотирьох дисків капи. 

          Посів матеріалу на стрептококовий агар проводився з метою виділення 

двох штамів мікроорганізмів групи "viridans": Streptococcus mitis ta 

Streptococcus salivarius. Вони мають різні типи гемолізу при культивуванні на 

кров'яному агарі, тому їх важко розрізнити від інших мікроорганізмів, 

виявлених в порожнині рота [1,79].  

          Mitis Salivarius агар використовується саме для ізоляція S.mitis та S. 

salivarius від змішаних культур.  Mitis Salivarius Агар готується відповідно до 

рекомендацій Chapman. Це середовище (1% телуриту калію) є досить 
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селективним середовищем, яке дозволяє ізолювати стрептококи з сильно 

забруднених зразків. Наявність у складі середовища гідролізату казеїну і 

пепсинового гідролізату тваринної тканини забезпечують необхідні поживні 

речовини для росту. Декстроза і сахароза це вуглеводи, які легко піддаються 

бродінню.  Калій кислий фосфат є буфером для середовища. Кристалічний 

фіолетовий є одним з основних барвників із бактеріостатичною дією, яка 

пригнічує багатьох грампозитивних організмів. Телурит калію, також, 

допомагає зробити середовище селективним для стрептококів [1]. 

          Вигляд колоній на поживному середовищі представлений рисунку 2.15. 

 

            

Рисунок 2.15 – Вигляд колоній Streptococcus mitis (1) та Streptococcus salivarius 

(2) на середовищі MSA 

 

          Streptococcus mitis: дрібні колонії круглої форми з рівними краями, 

діаметр 0,5-1 мм, блискучі, синього кольору. 

           Streptococcus salivarius: великі колонії округлої форми з рівними краями, 

діаметр 2-3 мм, блискучі, слизові, мутно-кремового або світло-голубого 

кольору. 

          Посів на кров’яний агар здійснювався з метою порівняння різноманітності 

культивованої мікрофлори на кожній поверхні експериментальних дисків та 

ідентифікування наступних мікроорганізмів: α-гемолітичного стрептокока (α-

hemolytic streptococcus) та епідермального стрептокока (Staphylococcus 

epidermidis). 

2	1	
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          Вивчення інтенсивності утворення біоплівки на експериментальних 

поверхнях у суспензіях з бактерій починалось з приготування суспензій, у які 

розташовували титанові та цирконій оксидні диски з подальшим висіванням 

мікроорганізмів на поживні середовища. 

          Для приготування суспензій обрано три штами мікроорганізмів: 

Streptococcus mitis, Staphylococcus aureus, Candida albicans [34].  

          Для приготування суспензій бактеріальних культур і культури Candida 

albicans мікробну масу забирали з поверхні живильного середовища 

стерильною петлею і  переносили в пробірку Еппендорфа із 1,0 мл стерильного 

фізіологічного розчину. Після цього у кожну пробірку розмішували по одному 

диску кожного виду (рис.2.16).  

 

 
Рисунок 2.16 – Диски у пробірках із суспензіями мікроорганізмів 

 

          Усі пробірки фіксували у штативі та поміщали у термостат на 24 години 

при 37°С. З кожної суспензії мікробної культури відбирали пробу і визначали 

кількість колонійутворюючих одиниць (КУО) в 1мл суспензії методом прямого 

висівання на чашки Петрі на щільні живильні середовища, що використовували  

для  вирощування тест-культур.  

          Для кожного досліджуваного мікроорганізму брали відповідне поживне 

середовище: 

o S.mitis – на стрептококовий агар  
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o St.aureus – на жовтково-сольовий агар 

o C.albicans сіяли на середовище Сабуро 

          Кожний зразок з досліджуваною формою інокулювали суспензією, 

забезпечуючи мікробне навантаження 10# КУО в 1мл препарату, що 

відповідало 1 за оптичним стандартом McFarland (BioMerieux, France).      

Кількість життєздатних мікроорганізмів визначали методом прямого висіву на 

чашки Петрі зі щільним живильним середовищем. Результати оцінювали 

КУО/мл. 

 

2.4 Скануюча електронна мікроскопія 

 

          Поверхні титанових дисків досліджували скануючим електронним 

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

за допомогою реєстрації вторинних електронів (SE) (для спостереження 

рельєфу поверхні) шляхом сканування електронного пучка по поверхні. 

Збудження вторинних і відбитих електронів випромінювання здійснювалося 

опроміненням зразків пучком електронів з енергією 15 keV. Для обробки 

зображень застосовували програмне середовище SMARTSEM. 

           Бактеріологічна частина електронно-мікроскопічних досліджень 

проводилась на скануючому електронному мікроскопі JEOL T220A на базі 

лабораторії фізичних методів дослідження кафедри фізики Землі ЛНУ імені 

Івана Франка під керівництвом асистента кафедри Дацюка Ю.Р (згідно 

договору між ЛНМУ імені Данила Галицького та ЛНУ імені Івана Франка). 

Поверхню зразків напилювали тонким шаром міді у вакуумному напилювачі 

ВУП-5. 

 

2.5 Статистичні методи дослідження 

 

          Статистичний аналіз результатів робили за допомогою програми 

GraphPad InStat 3.Число колоній бактерій переводили в значення КУО/мл. Дані 
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надалі аналізували відносно характеру поверхні та кількості утворених колоній  

за допомогою варіаційного аналізу (ANOVA) та теста Тьюкі-Крамера. Різниця 

між порівнювальними величинами вважалась вірогідною при p<0.05. 

          Порівняння поміж групами проведено за допомогою критерію Манна-

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

парний критерій Вілкоксона (коли порівнювались поєднані групи – наприклад, 

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

виявлення статистичної достовірності різниці розподілу ознаки або показника 

між двома групами було використано таблиці частоти критерію Пірсона ксі-

квадрат. Для виявлення кореляційних зв’язків використовувався ранговий 

коефіцієнт кореляції Спірмена. 

          Оскільки дослідження передбачало порівняння 28 зразків на кожному з 

етапів, то додатково для кількісного вимірювання отриманої різниці 

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

репрезентативності результатів та обрахунку необхідного розміру вибірки 

використовували показник статистичної потужності 1-β (statistical power), де β 

– ймовірність помилки ІІ роду (a type II error probability). Рівень достовірності 

встановлений при p<0,05, бажаний показник статистичної потужності (power) 

при обрахунках необхідного об’єму вибірки встановлений на рівні 0,8. 

   При проведенні статистичного аналізу використовували програмне 

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

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

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

 

          Основні положення розділу викладені у наступній публікації:  

 
1. Готь С-РР, Бондарчук ОЛ, Угрин ММ. Методика визначення 

пародонтопатогенів навколо оксид-цирконієвих і титанових абатментів за 

допомогою полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. 

Новини стоматології. 2018;(2):36-9 [12]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Результати клінічної оцінки стану периімплантних тканин 

           

          У розділі наведені результати дослідження пародонту, залежно від 

матеріалу опорного елемента імплантата (абатмента). Пацієнтам проводили 

пародонтальний скринінг тест, гігієнічний індекс О’Лірі та індекс 

кровоточивості ВОР для визначення стану пародонту пацієнтів та оцінки 

периімплантних тканини навколо цирконій оксидних та титанових абатментів. 

          Пародонтальний скринінг-тест (PSR). Результати пародонтального 

скринінг-тесту (PSR) подані у вигляді середнього±стандартного відхилення і 

медіани (Ме) та наведені в таблиці 3.1 та рисунку 3.1.  

 

          Таблиця 3.1 – Результати пародонтального скринінг-тесту (PSR) 
 
 

PSR код 0 код 1 код 2 код 3 код 4 Ме m±SD 

1 секстант 1 2 5 2 0 2 1.8±0.9 
2 секстант 1 1 8 4 0 2 2.1±0.8 
3 секстант 0 1 6 4 0 2 2.3±0.6 
4 секстант 0 3 7 2 0 2 1.9±0.7 
5 секстант 1 2 7 3 0 2 1.9±0.9 
6 секстант 0 3 8 0 0 2 1.7±0.5 

Всього пацієнти 
(n)/коди 1/3 6/10 12/41 8/15 0/0 - - 

Примітка. * - рецесія ясен > 3мм. 

  

          Подані у таблиці дані засвідчують, що у жодного із чотирнадцяти 

обстежених пацієнтів не було коду «4», тобто глибини зондування більше 6 мм, 

що вказує на відсутність важкого ступеня пародонтиту. Восьмеро пацієнтів 

мали код «3» хоча б у одному секстанті, що означало глибину зондування 
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навколо зубів 3,5-5,5 мм, що відповідає хронічному пародонтиту І-ІІ ступеня в 

стадії ремісії. 

          У 11 пацієнтів були діаностовані коди «1» і «2», що вказує на глибину 

зондування < 3,5мм та те, що була наявна кровоточивість хоча б навколо одного 

зуба у конкретному секстанті. Відкладення зубного каменю не було виявлено у 

жодному випадку. Код «0» спостерігався у трьох пацієнтів і свідчив про 

інтактний пародонт.  

 

 
 

Рисунок 3.1 –  Результати пародонтального скринінг-тесту (PSR) 
 
 
          Подані у таблиці 3.1 результати стверджують, що у 2-му та 3-му 

секстантах (13-27 зуби) середні показники індексу PSR були найвищими 2.1±0.8 

та 2.3±0.6 відповідно, що вказує на наявність хронічного пародонтиту І-ІІ 

ступеня в стадії ремісії. Найчастіше у обстежених пацієнтів виявляли код “2” та 

”3” у 41 та 15 випадках відповідно. У трьох пацієнтів поставлена мітка «*», яка 

вказує на те, що у конкретному квадранті наявна рецесія ясен більше 3 мм. 

Оголення фуркацій та рухомості зубів не було ідентифіковано у жодного із 14-

ти пацієнтів. 
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          Результати пародонтального скринінг-тест вказують на стабільний стан 

пародонту пацієнтів. Однак, у суб’єктів, в яких встановлено код “3” хоча б у 

одному із шести секстантів виявлено, що у них в анамнезі був пародонтит. Такі 

пацієнти вимагають особливої уваги, оскільки пародонтит в анамнезі є 

додатковим фактором ризику виникнення периімплантиту у прогнозі. 

           Серед факторів, що мають безпосередній вплив на розвиток запального 

процесу в тканинах пародонту, провідне місце має нераціональний, 

нерегулярний або ж відсутній гігієнічний догляд за порожниною рота. Це 

зумовлює збільшення мікробної колонізації та порушення мікробіоценозу 

ротової порожнини. Оцінка стану гігієни в обстежених пацієнтів здійснювали 

за допомогою індекс зубного нальоту О’Лірі (PI), результати якого проводили 

на трьох етапах клінічного дослідження подані у таблиці 3.2 та рисунку 3.2.  

        

    Таблиця 3.2 – Результати індексу O`Leary (PI) на першому, другому та 

третьому етапах клінічного дослідження 

 

 
           

  

 

 

 

За результатами дослідження визначено, що найвищі показники індексу 

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

найнижчі на другому (32.0±12.1). На третьому етапі показники дещо зросли у 

порівнянні з другим та були суттєво нижчими, ніж на першому етапі 

дослідження (р>0.05). Це можна пов’язати з проведенням гігієнічного навчання 

щодо правил ефективної індивідуальної гігієни порожнини рота, а також 

правильно підібрано зубні щітки та пасти.  

 

 O`Leary (PI) % 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

eдіана 34.4 31.7 30.4 

Середнє±SD 38.7±15.7 32.0±12.1 33.2±13.0 
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Рисунок 3.2 – Результати індексу зубного нальоту О’Лірі на першому, другому 

та третьому етапах клінічного дослідження 

 

          За результатами дослідження визначено, що найвищі кількісні показники 

індексу гігієни виявлені на першому етапі клінічного дослідження (38.7±15.7 

%), а найнижчі на другому (32.0±12.1 %), що відповідає доброму гігієнічному 

стану порожнини рота.  

На третьому етапі показники (33.2±13.0 %) дещо зросли у порівнянні з 

другим, характеризували добру гігієну та не були суттєво нижчими, ніж на 

першому етапі дослідження (р>0.05). Це можна пов’язати з проведенням 

гігієнічного навчання щодо правил ефективної індивідуальної гігієни 

порожнини рота, а також правильного підбору зубної щітки та пасти.  

          Стан гігієни порожнини рота різнився серед пацієнтів. Переважна 

більшість (79%) дотримувались доброї та задовільної гігієни, відповідно 50% 

мали добру (1 бал) та 29% задовільну (2 бали). Лише 7% обстежених пацієнтів 

мали відмінну гігієну (0 балів), та у них не виявлено зубних відкладень при 
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стоматологічному огляді. Поганий стан гігієни (3 бали) діагностовано у 14% 

пацієнтів (рис.3.3).  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Відсоткове співвідношення результатів індексу зубного 

 нальоту О’Лірі (РІ) 

 

          Найгірші показники гігієни серед пацієнтів констатували на першому 

етапі клінічного дослідження (38.7±15.7%). Після навчання правильній техніці 

чищення зубів та мотиваційного спілкування середні показники індексу О’Лірі 

серед пацієнтів знизились: на другому етапі клінічного дослідження вони 

становили 32.0±12.1%, а на третьому - дещо підвищились до 33.2±13.0%. 

Можна зробити висновки, що навчання правильної гігієни, демонстрація 

техніки чищення зубів та підбір засобів дентальної гігієни дали можливість 

добитись ефективного очищення, що підтверджує позитивна динаміка 

результатів індексу гігієни О’Лірі (РІ) на трьох етапах клінічного дослідження. 

          Кровоточивість при зондуванні (ВОР) є ключовим параметром діагностики 

мукозитів. Результати ВОР обстежених пацієнтів наведені у таблиці 3.3 та 

рисунку 3.4. 
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          Таблиця 3.3 – Результати індексу кровоточивості при зондуванні (ВОР) на 

першому, другому та третьому етапі клінічного дослідження 

 
 
 
           

 

 

 

Наведені дані свідчать, що на першому етапі клінічного дослідження 

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

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

етапі дослідження показники ВОР були нижчими (16.2 ± 9.4%), ніж на першому 

(18.1 ± 9.6%) та третьому (17.5 ± 9.9%) етапах (табл.3.3, рис.3.4).  

Така тенденція індексу кровоточивості ВОР на трьох етапах клінічного 

дослідження корелює із результатами гігієнічного статусу пацієнтів на основі 

індексу гігієни О’Лірі. 

          Індекс кровоточивості ВОР різнився серед пацієнтів, які взяли участь у 

клінічному дослідженні. Показник <10% констатували у 22% пацієнтів, у 

найбільшій групі пацієнтів (42%) показник індексу ВОР відповідав значенню 

10-20%. Показник 20-30%, що відповідає початковій стадії пародонтиту,  було 

констатовано у 22% пацієнтів, а найвищі його показники (>30%) виявлено у 

14% від загальної кількості пацієнтів (рис.3.5). 

          Суб’єкти дослідження із низьким рівнем ВОР (<10% поверхонь) 

розглядаються як пацієнти з низьким рівнем ризику виникнення запалення 

м’яких тканин, Значення індексу ВОР між 20% та 30% підвищує ризик 

виникнення запального процесу м’яких тканин, а значення >30% відносить 

таких пацієнтів до групи ризику виникнення периімплантних захворювань. 

 

 

 Індекс ВОР % 

І етап ІІ етап ІІІ етап 

Медіана 16.0 12.0 13.0 

Середнє ± SD 18.1 ± 9.6 16.2 ± 9.4 17.5 ± 9.9 
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Рисунок 3.4 – Результати індексу кровоточивості ВОР на етапах клінічного 

дослідження 

 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Відсоткове співвідношення результатів індексу кровоточивості 

ВОР у пацієнтів 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ВОР

І	етап ІІ	етап ІІІ	етап

показник	<10
22%

показник	10-20
42%

показник	20-30
22%

показник	>	30
14%



83	

	

          У таблиці 3.4 та рисунку 3.6 подані порівняльні результати індексу 

кровоточивості ВОР та індексу гігієни О’Лірі у пацієнтів на усіх трьох етапах 

клінічного дослідження. Результати індексів корелюють між собою, де значення 

“добре” отримало 50% пацієнтів при визначенні індексу гігієни О’Лірі та 42% 

при визначенні  індексу кровоточивості ВОР; значення “задовільно” отримало 

29% пацієнтів при визначенні індексу О’Лірі та 22% пацієнтів при індексі ВОР. 

У пацієнтів (14%) встановлено значення “погано” при визначенні гігієнічного 

статусу та у них виявлена кровоточивість при зондуванні у більше 30% 

досліджуваних ділянок навколо зубів та опорних елементів. 

 

           Таблиця 3.4 – Відсоткове співвідношення результатів індексу 

кровоточивості ВОР та індексу гігієни О’Лірі у пацієнтів 

 

Індекс Відмінно Добре Задовільно Погано 

О'Лірі 7% 50% 29% 14% 

ВОР 22% 42% 22% 14% 

 
 

 
 

Рисунок 3.6 – Співвідношення результатів індексу кровоточивості ВОР та 

індексу гігієни О’Лірі у пацієнтів 
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          Таким чином, на основі отриманих результатів простежено взаємозв’язок 

між поганою гігієною (>60%), кровоточивістю при зондуванні (>30%) та 

виявленням пародонтопатогенів у кількості, більшій від норми (табл.3.5), у 14% 

пацієнтів. При задовільній гігієні (40-60%) індекс кровоточивості становив  20-

30% у пацієнтів (22%). 

 

          Таблиця 3.5 – Взаємозв’язок між ключовим пародонтопатогеном, 

загальною бактеріальною масою (ЗБМ), кровоточивістю та гігієнічним 

статусом у пацієнтів  

 

 
 

Пацієнт О'Лірі ВОР P.g. Ti P.g. ZrO2 ЗБМ Ti ЗБМ ZrO2 

1 2 2 0 0 3 0 

2 2 1 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 2 

4 1 1 0 0 0 0 

5 1 1 0 0 3 0 

6 2 2 0 0 3 0 

7 1 0 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 0 0 

9 2 2 3 2 2 2 

10 3 3 3 0 0 0 

11 0 1 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 0 

13 1 1 2 0 0 0 

14 3 3 2 0 2 0 

m ± SD 1.5±0.09 1.2±0.11 0.7±0.12 0.1±0.05 0.9±0.13 0.3±0.07 
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          Подані у таблиці 3.5 результати гігієнічного статусу у пацієнтів на основі 

індексу О’Лірі (РІ), стану пародонту за індексом PSR та  кровоточивостю ВОР 

та їх взаємозв’язок із мікробним пейзажем порожнини рота пацієнтів, а саме 

наявністю високого вмісту пародонтопатогену Porphyromonas gingivalis та 

високої загальної бактеріальної маси.  

          Констатовано, що у пацієнтів із задовільною та поганою гігієною (2 та 3 

бали відповідно) спостерігається наявність підвищеної кількості ключового 

пародонтопатогену “червоного комплексу” – Porphyromonas gingivalis [102]. У 

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

опорних елементів імплантатів виявлено більшу кількість патогенної бактерії 

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

цирконій оксидних (0.1±0.05) (р<0.001), що продемонстровано на рисунку 3.7.  

 

 

 
 Рисунок 3.7 – Взаємозв’язок між ключовим пародонтопатогеном, 

кровоточивістю та гігієнічним статусом у пацієнтів 
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          Серед пацієнтів з поганою або задовільною гігієною, у дев’яти з них (67%)  

виявлено ключовий пародонтопатоген на титанових абатментах. При цьому 

лише у одного пацієнта із задовільною гігієною ідентифіковано наявність 

Porphyromonas gingivalis на цирконій оксидному абатменті. Встановлені 

результати узгоджуються та доповнюють напрацювання інших дослідників 

[119-121, 159]. 

          Результатами дослідження доведено, що ЗБМ була вища на титанових 

опорнних елементах (0.9±0.13), ніж на цирконій оксидних (0.3±0.07) (табл.3.6). 

Кореляцію загальної бактеріальної маси, гігієнічного статусу та кровоточивості 

при зондуванні продемонстровано на рисунку 3.8. У пацієнтів із  задовільною 

та поганою гігієною (2 та 3 бали відповідно), зростали показники індексу 

кровоточивості ВОР (1.2±0.11) та кількість загальної бактеріальної маси. 
 
 

 
 

Рисунок 3.8 – Взаємозв’язок між загальною бактеріальною масою, 

кровоточивістю та гігієнічним статусом у пацієнтів 
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          Серед усіх пацієнтів із поганим та задовільним гігієнічним станом 

порожнини рота встановлено наявність більшої кількості бактеріальної маси на 

титанових опорних елементах (83%), ніж на цирконій оксидних опорних 

елементах (33%). 

          Кореляційний аналіз за Спірменом між гігієнічним станом пацієнтів, 

станом пародонту та наявністю пародонтопатогенів на титанових та цирконій 

оксидних опорних елементах продемонстрований у таблиці 3.6, яка 

підтверджує взаємозв’язок між вищевказаними факторами порожнини рота на 

опорні елементи імплантатів. 

 

          Таблиця 3.6 – Кореляційний аналіз між гігієнічним станом пацієнтів, 

станом пародонту та наявністю пародонтопатогенів на титанових та цирконій 

оксидних опорних елементах імплантатів 

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

О'Лірі 0.79* 0.56* 0.22 0.43* 0.03 

ВОР - 0.63* 0.25 0.56* -0.08 

P.g. Ti - - 0.52* 0.05 0.25 

P.g. ZrO2 - - - 0.24 0.68* 

ЗБМ Ti - - - - 0.03 

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

 
 
          Кореляційний аналіз за Спірменом визначив статистично достовірний 

зв’язок (р<0.05) між гігієнічним статусом пацієнтів, станом пародонту та 

наявністю пародонтопатогену Porhyromonas gingivalis і загальною 

бактеріальною масою на титанових та цирконій оксидних опорних елементах 

імплантатів. Визначено сильний кореляційний зв’язок між гігієнічним статусом 

у пацієнтів та кровоточивістю при зондуванні (0.79). Результатами встановлено, 
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що при погіршенні гігієни на титанових опорних елементах збільшується 

кількість Porhyromonas gingivalis (0.56) та загальної бактеріальної маси (0.43) 

(р<0.05), чого не виявлено на цирконій оксидних абатментах (р>0.05). Кількість 

ключового пародонтопатогену та загальної бактеріальної маси зібльшується на 

титинових абатментах і при підвищенні кровоточивості (0.63 та 0.56 

відповідно). На цирконій оксидних опорних елементах кореляційний аналіз 

визначив, що при збільшенні кількості Porhyromonas gingivalis збільшується і 

загальна бактеріальна маса (0.68). 

          Клінічним обстеженням пацієнтів визначено, що жоден з пацієнтів не мав 

третього ступеню пародонтиту, гострого або хронічного перебігу, однак 

клінічні показники різнилися у кожного пацієнта. Значення пародонтального 

скринінг тесту PSR в основному відповідали коду “2” та “3” у 41 та 15 випадках 

відповідно. Максимальні значення інтактного пародонту (код “0”) були 

діагностовані у одного пацієнта, код “1” у шести пацієнтів відповідно. Коду “4” 

не визначено у жодному квадранті серед обстежених пацієнтів. 

          Аналізуючи індекс гігієни О’Лірі, з’ясовано, що максимальні його 

значення були у пацієнтів на першому етапі (38.7±15.7%) з тенденцією до 

зниження на другому (32.0±12.1%) та третьому (33.2±13.0%) етапах (р>0.05). 

Таку тенденцію можна пояснити підбором індивідуальних засобів гігієни 

порожнини рота та виконанням інструкцій ефективного чищення зубів. 

          Параметри індексу кровоточивості ВОР обстежених пацієнтів 

корелювали із індексом О’Лірі та виявили найвищі показники кровоточивості у 

пацієнтів на першому етапі (18.1±9.6%). На другому та третьому етапі рівень 

кровоточивості показав менші числа 16.2±9.4% та 17.5±9.9% відповідно. 

          Результати клінічного дослідження показали, що існує взаємовзв’язок між 

якістю гігієни, станом пародонту, а саме кровоточивістю при зондуванні, та 

мікробним пейзажем. У пацієнтів, які не дотримувались належної гігієни 

порожнини рота виявлені вищі показники Porphyromonas gingivalis (0.7±1.2Lg) 

та загальної бактеріальної маси (0.9±0.13Lg) на титанових опорних елементах 

імплантатів. 
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          Виявлені результати дослідження підтверджують, що гігієнічний статус 

відіграє одну з ключових ролей у виживанні імплантатів та, відповідно, 

успішності дентальної імплантації за умови виключення інших факторів [163]. 

Пацієнти, які пройшли дентальну імплантацію, та мають встановлені на них 

ортопедичні конструкції повинні дотримуватись ефективної гігієни порожнини 

рота, що сприятиме довготривалому успіху лікування.  
 
          Основні положення розділу викладені у наступній публікації:  

 

          1. Готь С-РР, Угрин ММ, Гутор ТГ, Бондарчук ОЛ. Інтенсивність 

утворення біоплівки на оксид цирконієвих опорних елементах імплантатів на 

прикладі полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі та бактеріальних 

посівів. Новини стоматології. 2018;(4):77-81 [8]. 

          2. Готь С-РР, Угрин ММ, Фаль АЯ, Бариляк АЯ, Панас МА. Інтенсивність 

утворення біоплівки на титанових і оксид-цирконієвих поверхнях у досліді in 

vivo на прикладі STREPTOCOCCUS MITIS та STREPTOCOCCUS 

SALIVARIUS. Укр. стоматол. альманах. 2017;(1):53-60 [9]. 

          3. Готь С-РР, Угрин ММ, Гутор ТГ, Бондарчук ОЛ. Інтенсивність 

утворення біоплівки на титанових опорних елементах імплантатів на прикладі 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі та бактеріальних посівів. 

Клін. стоматологія. 2018;(3):63-8 [10]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

БІОПЛІВКА ТА ЇЇ БАКТЕРІАЛЬНИЙ СКЛАД НАВКОЛО ЗУБІВ ТА 

ЦИРКОНІЙ ОКСИДНИХ І ТИТАНОВИХ ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ІМПЛАНТАТІВ 

 

           У 14 пацієнтів в динаміці протягом трьох відвідувань (етапів) проводили 

забір матеріалу для аналізу складу та характеристики мікрофлори методом 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі та бактеріологічних 

посівів, а також вивчали мікробний пейзаж пародонтальних кишень. 

Біоматеріал  забирали з пародонтальної кишені навколо зуба або з 

периімплантної борозни навколо цирконій оксидних та титанових імплантатів. 

Дослідження грунтувались на клінічному матеріалі 14 пацієнтів, яким кожному 

як мінімум було встановлено два імплантати: один з цирконій оксидним і один 

з титановим опорним елементом (абатментом). 
	

4.1 Результати визначення бактеріального складу методом полімеразної 

ланцюгової реакції у режимі реального часу 

 

4.1.1 Результати визначення бактеріального складу пародонтальних 

кишень навколо зубів  

 

          Результати ідентифікації бактеріального складу пародонтальних кишень 

навколо зубів методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального 

часу наведені у таблиці 4.1. 

          Отже, за результатами дослідження, представленого в таблиці, визначено 

ідентифікування наступних бактерій з оцінкою щодо перевищення їх 

нормальних показників: 

          - Actinobacillus actinomycetemcomitans не було ідентифіковано навколо 

зубів у жодного з 14 пацієнтів.  
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          Таблиця 4.1 – Результати  ПЛР у режимі реального часу навколо зуба 

 
 

ПЛР (Lg) 
 

№ A.actin

omycet

emcomi

tans 

P. 

gingival

is 

T. 

forsyt

hensis 

T.  

dentic

ola 

P. 

interme 

dia 

C. 

albicans 

Заг. 

бакт. 

маса 

КВМ 

1 - - - - - - 3.9 3.8 

2 - - - - - - 5.0 2.9 

3 - - 2.0 - - - 5.5 3.8 

4 - 2.2 1.3 - 0.7 3.9 5.3 2.5 

5 - 2.7 2.1 1.4 0.6 - 6.1 3.3 

6 - 2.4 1.4 - - - 6.1 3.4 

7 - 1.3 - - - - 4.7 3.2 

8 - 1.3 - - 0.5 - 6.0 2.6 

9 - 3.7 - 1.6 - - 5.5 3.3 

10 - 6.9 6.3 5.6 5.6 1.3 7.5 4.0 

11 - 1.3 2.2 - - - 4.7 3.2 

12 - - - 1.3 0.8 - 6.1 2.7 

13 - 5.3 4.6 - - - 5.8 3.0 

14 - 4.8 4.9 4.8 0.2 - 7.3 3.6 

m ± 
 SD 

- 3.2 
±1.9 

3.1 
±1.9 

2.9 
±2.1 

1.4 
±2.1 

2.6 
±1.8 

5.7 
±0.9 

3.2 
±0.4 

 
          Примітка. В кольорі позначені результати, які перевищували норму згідно 

стандартної таблиці кількості мікроорганізмів у  біотопі  пародонтальної кишені 
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          - Porphyromonas gingivalis ідентифіковано у 10 пацієнтів, у двох кількість 

цього пародонтопатогену навколо зубів (6.9 та 5.3 Lg) перевищувала норму 

згідно стандартної таблиці кількісті мікроорганізмів у біотопі  пародонтальної 

кишені. 

          - Tannerella forsythensis ідентифіковано у 8 пацієнтів з  перевищенням 

норми – у одного суб’єкта дослідження (6.3 Lg). 

          - Treponema denticola ідентифіковано у 5 пацієнтів з перевищенням норми 

– у двох (5.6, 4.8 Lg). 

          - Prevotella intermedia ідентифіковано у 6 пацієнтів, перевищення норми – 

у одного (5.6 Lg). 

          - Candida albicans ідентифіковано лише у 2 пацієнтів, перевищення норми 

не було в жодного. 

          - Загальна бактеріальна маса перевищувала норму лише у двох пацієнтів 

з чотирнадцяти, а КВМ відповідало нормі у всіх суб’єктів (не < 2,5), що робить 

результати достовірними. 

 

4.1.2 Результати визначення бактеріального складу периімплантної 

борозни за наявності абатмента з цирконій оксиду 

 

          Результати ідентифікації бактеріального складу периімплантної борозни 

методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу на другому 

та третьому етапах дослідження наведені у таблиці 4.2. 

          Отже, за результатами ПЛР, представленого в таблиці, визначена 

ідентифікація наступних бактерій з оцінкою щодо перевищення їх нормальних 

показників: 

          - Actinobacillus actinomycetemcomitans було ідентифіковано навколо 

цирконій оксидних абатментів у одного пацієнта на другому етапі та не було у 

жодного на третьому етапі.  

          - Porphyromonas gingivalis ідентифіковано на другому етапі у 11 пацієнтів, 

у жодного кількість цього пародонтопатогену не перевищувала норму.  
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Таблиця 4.2 – Результати  ПЛР у режимі реального часу навколо цирконій оксидних опорних елементів на 2 та 3 етапах 

           Примітка. В кольорі   позначені  результати, які  перевищували  норму  згідно стандартної таблиці   кількості 

        мікроорганізмів у  біотопі  пародонтальної кишені.

ПЛР (Lg)  
№ A.actinomyc

etecomitans 
P. gingivalis T. 

forsythensis 
T.  
denticola 

P. 
intermedia 

C. 
albicans 

ЗБМ КВМ 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
1 2.3 - 2.3 2.2 - - - - - 0.8 - - 4.6 4.3 2.5 3.4 
2 - - 1.1 - - - - - - - - - 4.7 5.1 2.6 3.4 
3 - - - 0.8 - - - 3.1 0.7 0.7 2.2 - 7.0 5.6 3.9 3.4 
4 - - 2.1 2.2 1.6 2.3 - - - - 0.9 - 6.1 3.7 2.9 2.5 
5 - - 1.6 2.4 1.6 2.5 - - 0.3 0.7 - 3.9 3.7 4.9 3.1 4.0 
6 - - 1.3 - 1.3 - - - 0.7 - - - 4.3 4.4 2.5 3.3 
7 - - 1.1 1.4 - - - - - - - - 3.7 4.3 3.1 3.2 
8 - - - 1.6 - - - - - - - - 4.2 5.6 2.5 2.8 
9 - - 3.1 6.4 1.0 4.6 1.2 4.0 - - - 3.8 7.3 6.9 3.7 3.5 
10 - - - 2.2 - 4.7 - 4.8 - 1.3 - - 3.3 6.3 2.5 3.5 
11 - - 2.2 - 3.2 2.3 - 1.3 - 0.8 - - 4.6 5.4 3.9 3.9 
12 - - 3.7 2.4 - - - - - 0.7 - - 4.2 5.1 2.5 3.3 
13 - - 3.5 1.7 2.6 1.4 1.7 - 1.0 0.2 - - 4.0 5.0 2.4 2.3 
14 - - 1.7 2.9 1.6 1.1 - 1.2 - - 3.8 - 5.7 6.1 3.4 3.7 

m ± 
 SD 

- - 2.2 
±0.9 

2.4 
±1.5 

1.8 
±0.8 

2.7 
±1.4 

1.5 
±0.4 

2.9 
±1.6 

0.6 
±0.2 

0.7 
±0.3 

2.3 
±1.5 

3.9 
±0.1 

4.8 
±1.2 

5.1 
±0.9 

3.0 
±0.6 

3.3 
±0.5 
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          Середнє значення виявлення Porphyromonas gingivalis було вищим на 

третьому етапі (2.4±1.5 Lg), ніж на другому (2.2±0.9 Lg), та на третьому етапі 

було ідентифіковано перевищення норми цього пародонтопатогена у одного 

пацієнта (рис.4.1, пацієнт 9). Проте, найвищі значення Porphyromonas gingivalis 

отримані на першому етапі, коли забір біоматеріалу проводився навколо зуба 

(3.2±1.9 Lg). 

 

 
Рисунок 4.1 – динаміка виявлення Porphyromonas gingivalis на етапах 

дослідження навколо цирконій оксидних абатментів 

 

          - Tannerella forsythensis ідентифіковано у 7 пацієнтів на другому етапі та 

у 7 пацієнтів на третьому етапі. Перевищення норми не виявлено в жодного з 

обстежених, проте середнє значення було вищим на третьому етапі (2.7±1.4 Lg). 

          - Treponema denticola ідентифіковано у 2 пацієнтів на другому етапі, в 

яких перевищення норми не виявлено. Проте на третьому етапі дослідження T. 
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denticola виявлено вже у п’яти пацієнтів (2.9±1.6 Lg), двоє з яких мали 

перевищення кількості.   

          - Prevotella intermedia ідентифіковано у чотирьох пацієнтів на другому 

етапі та у семи на третьому, однак середні показники на етапах сильно не 

відрізнялись 0.6±0.2 Lg та 0.7±0.3 Lg відповідно. Перевищення норми  не 

виявлено. 

          - Candida albicans ідентифіковано у трьох пацієнтів на другому етапі 

(0.3±1.5 Lg) та у двох на третьому (3.9±0.1 Lg) , перевищення норми не було в 

жодного2 

          - Загальна бактеріальна маса на другому етапі дослідження перевищувала 

норму лише у двох пацієнтів з чотирнадцяти (4.8±1.2 Lg), на третьому етапі – у 

одного пацієнта (5.1±0.9 Lg).  

          Значення КВМ, яке слугувало для внутрішньої перевірки достовірності 

результатів лабораторного дослідження, відповідало нормі у всіх суб’єктів (не 

< 2,5). Це означало, що забір матеріалу та усі подальші маніпуляції були 

проведені вірно. 

          Загальний відсоток виявлених мікроорганізмів за результатами 

полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу на першому, другому 

і третьому етапах дослідження та статистичне опрацювання визначених 

показників представлено в таблиці 4.3. 

           Частка виявлення мікроорганізмів на різних етапах дослідження була 

наступною.  Porphyromonas gingivalis показала найвищий відсоток виявлення на 

усіх трьох етапах навколо опорних елементів з цирконій оксиду. Найменший 

відсоток виявлення на першому етапі констатовано для дріжджоподібних 

грибів роду Candida albicans (14,3±9,4); на другому етапі - Treponema denticola 

(14,3±9,4), на третьому етапі – теж Candida albicans (14,3±9,4). Actinobacillus 

actinomycetemcomitans виявлено лише на другому етапі (7,1±6,9).   

         Аналіз засвідчує, що між другим і третім етапом дослідження, термін між 

якими складає три місяці, статистично достовірних змін у мікробному 

обсіменінні на абатментах з цирконію оксиду не відбувається. 
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          Таблиця 4.3 – Відсоток ідентифікованих мікроорганізмів за результатами 

ПЛР на опорних елементах з цирконій оксиду 

 

 

4.1.3 Результати визначення бактеріального складу периімплантної 

борозни за наявності титанових абатментів  

 

          Результати ідентифікації бактеріального складу периімплантної борозни 

за наявності титанового абатмента методом полімеразної ланцюгової реакції у 

режимі реального часу на другому та третьому етапах наведені у таблиці 4.4. 

          Отже, за результатами дослідження, представленого в таблиці, визначена 

ідентифікація наступних бактерій з оцінкою щодо перевищення їх нормальних 

показників на другому етапі: 

          - Actinobacillus actinomycetemcomitans визначено на другому етапі у 

одного пацієнта, а на третьому не ідентифіковано у жодного з 14 пацієнтів . 

ZrO2 A. 
actinomyce
tem 
comitans 

P. 
gingivalis 

T. 
forsythensis 

T. 
denticola 

P. 
intermedia 

C. 
albicans 

Етап 1 0 71,4±12,1 57,1±13,2 35,7±12,8 42,9±13,2 14,3±9,4 

Етап  2 7,1±6,9 78,6±11 50±13,4 14,3±9,4 28,6±12,1 21,4±11 

Етап  3 0 78,6±11 50±13,4 35,7±12,8 50±13,4 14,3±9,4 

Етап -1/ 

Етап -2 
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Етап -2/ 

Етап -3 
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Етап -

1/Етап-3 
– p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
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   Таблиця 4.4 – Результати  ПЛР у режимі реального часу навколо титанових опорних елементів на 2 та 3 етапах 

Примітка. В  кольорі  позначені   результати,   які   перевищували   норму  згідно  стандартної  таблиці  кількості  

     мікроорганізмів у  біотопі  пародонтальної кишені.

ПЛР (Lg)  
№ A. аctinomy 

cetecomitans 
P. gingivalis T. 

forsythensis 
T.  
denticola 

P. 
intermedia 

C. albicans ЗБМ КВМ 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
1 - 2.5 2.5 3.1 1.5 1.7 1.2 1.6 2.5 1.1 - - 7.8 7.1 3.6 3.4 
2 - - - 1.3 - - - - - - - - 4.9 6.0 2.6 2.8 
3 - - - 1.2 2.3 3.4 - 2.9 - 0.8 2.2 1.9 6.1 4.8 3.1 2.5 
4 - - 3.2 3.2 2.1 2.4 - - - - 0.9 - 4.3 6.3 3.3 3.5 
5 - - 2.8 - 2.6 - - - 0.9 - - 3.9 4.7 7.5 3.3 3.7 
6 - - 2.5 2.8 - 5.4 - - - - - - 5.3 7.5 3.4 3.6 
7 - - 1.3 1.7 - - - - - - - - 4.9 4.7 3.3 3.2 
8 - - 1.7 - 1.1 - - - - 0.4 - - 4.4 5.4 3.6 1.3 
9 - - 3.1 1.6 1.9 0.8 2.8 - - - - - 7.3 6.5 3.9 2.9 
10 - - 1.6 2.5 1.3 - - 1.5 1.1 1.9 - - 5.2 5.7 2.9 2.9 
11 - - 2.5 - 3.1 2.4 - 1.4 - 0.4 - - 4.0 4.2 2.5 2.5 
12 - - 4.8 4.8 4.0 4.1 3.2 2.8 3.9 2.5 - - 5.9 6.2 3.8 3.4 
13 - - 4.9 4.8 3.3 4.2 - - - - 3.4 - 5.1 4.6 3.1 4.2 
14 - - 5.1 3.1 4.6 1.8 4.3 2.7 - - 3.9 - 7.4 7.3 3.7 3.9 
m ± 
 SD 

- - 3.0 
±1.3 

2.7 
±1.3 

2.5 
±1.1 

3.0 
±1.5 

2.9 
±1.3 

2.2 
±0.7 

2.1 
±1.4 

1.2 
±0.9 

2.6 
±1.3 

2.9 
±1.4 

5.6 
±1.2 

6.0.±1.
1 

3.3 
±0.4 

3.1 
±0.7 
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          - Porphyromonas gingivalis ідентифіковано у 11 пацієнтів на другому етапі 

та  у 12 пацієнтів на третьому етапі, де у одного з яких кількість цього 

пародонтопатогену перевищувала норму. Найвище середнє значення 

Porphyromonas gingivalis визначено на першому етапі дослідження (3.2±1.9 Lg) 

у порівнянні із другим та третім 3.0±1.3 Lg та 2.7±1.3 Lg відповідно (рис.4.2). 

           

	
	

Рисунок 4.2 – динаміка виявлення Porphyromonas gingivalis на етапах 

дослідження навколо титанових абатментів 

 

        - Tannerella forsythensis ідентифіковано у 11 пацієнтів на другому етапі та 

9 на третьому, перевищення норми виявлено в одного пацієнта на другому етапі. 

Найвищі середні значення були на першому етапі (3.1±1.9 Lg), дещо нижчі на 

другому (2.5±1.1 Lg) та кількість знову підвищилась на третьому етапі (2.9±1.5 

Lg) дослідження навколо титанових абатментів (рис 4.3). 

          - Treponema denticola ідентифіковано у 4 пацієнтів на другому етапі з 

перевищенням норми у одного пацієнта та у 6 пацієнтів на третьому етапі. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P. gingivalis Ті

1 етап 2 етап 3 етап
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Рисунок 4.3 – динаміка виявлення T. forsythensis на етапах дослідження 

навколо титанових абатментів 

 

          - Prevotella intermedia ідентифіковано у 4 пацієнтів на другому етапі та у 6 

6 пацієнтів на третьому етапі без перевищення норми. 

          - Candida albicans ідентифіковано у 4 пацієнтів на другому етапі, на 

третьому етапі кількість зменшилась і Candida albicans було виявлено у двох 

пацієнтів. 

          - Загальна бактеріальна маса перевищувала норму у трьох пацієнтів з 

чотирнадцяти на другому етапі. На третьому етапі перевищення норми ЗБМ 

маси навколо титанових абатментів було уже в п’яти пацієнтів і середнє 

значення (6.0±1.1 Lg) перевищувало показники ЗБМ навколо зуба на першому 

етапі (5.7±0.9 Lg). КВМ відповідало нормі у всіх суб’єктів (не < 2,5). 

          Загальний відсоток виявлених мікроорганізмів за результатами 

полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу на першому, другому 

0
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3
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5
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7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

T. forsythensis Ті
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і третьому етапах дослідження та статистичне опрацювання визначених 

показників представлено в таблиці 4.5. 

 

          Таблиця 4.5 – Відсоток ідентифікованих мікроорганізмів за результатами 

ПЛР у режимі реального часу на титанових опорних елементах. 

 
Ti A.actino

myсetem
omitans 

P. 
gingivalis 

T. 
forsythensis T. denticola P. 

intermedia C. albicans 

Етап 1 0 71,4±12,1 57,1±13,2 35,7±12,8 42,9±13,2 14,3±9,4 

Етап  2 0 85,7±9,4 78,6±11 28,6±12,1 28,6±12,1 28,6±12,1 

Етап  3 7,1±6,9 78,6±11 64,3±12,8 42,9±13,2 42,9±13,2 14,3±9,4 

Етап -1/ 
Етап -2 – p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Етап -2/ 
Етап -3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Етап -
1/Етап-3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

          Таким чином, навколо титанових мезоструктур встановлено найвищий 

відсоток виявлення у пародонтального патогену Porphyromonas gingivalis 

(85,7±9,4) на другому етапі дослідження. 

 

4.2 Результати визначення бактеріального складу методом 

бактеріологічних посівів 

 

4.2.1 Результати визначення бактеріального складу пародонтальних 

кишень навколо зубів  

 

          Результати бактеріологічних посівів бактеріального складу 

пародонтальних кишень у пацієнтів перед імплантацією наведені в таблиці 4.6. 
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                Таблиця 4.6 – Результати бактеріологічних посівів бактеріального 

вмісту пародонтальних кишень навколо зуба до імплантації 

     

 

Отже, за результатами дослідження представленого в таблиці визначено 

наявність наступних мікроорганізмів в пародонтальних кишенях пацієнтів: 

          - Staphylococcus epidermidis висіяли у чотирьох пацієнтів клінічного 

дослідження. 

          - Гриби роду Candida були присутні навколо зубів у  чотирьох пацієнтів 

          - Enterobacter cloacae – у трьох пацієнтів. 

БАК     (КУО/мл) 

№ 

St
. 

ep
id

er
m

id
is

 

C
an

di
da

 

En
t. 

cl
oa

ca
e 

St
. s

ap
ro

ph
yt

ic
us

 

St
r. 

 v
iri

da
ns

 

En
t. 
аe

ro
ge

ne
s 

E.
co

li 

M
.m

or
ga

ni
i 

St
.a

ur
eu

s 

1 10# 10# - - - - - - - 

2 - - 5х10$ - - - - - - 

3 - 5х10% - 10$ - - - - - 

4 10# - - - 10& - - - - 

5 10% 5х10$ - - - - - - - 

6 - 10# - 10# 5х10' - - - - 

7 5х10& - - - 10% - - - - 

8 - - - 5х10' - - - - - 

9 - - 10$ - - - 10% - - 

10 - - - 5х10# - - - - - 

11 - - 10$ - 10% - - - - 

12 - - - - 10& - - - - 

13 - - - - 10# - - - - 

14 - - - - - - - - 10% 
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          - Staphylococcus saprophyticus – у чотирьох пацієнтів. 

          - Streptococcus viridans – у шести пацієнтів. 

          - Escherichia coli та Staphylococcus aureus були присутня лише в двох 

пацієнтів. 

          - Enterobacter aerogenes та Morganella morganii не були виявлені у жодного 

з пацієнтів. 

 

4.2.2 Результати визначення бактеріального складу периімплантної 

борозни за наявності абатмента з цирконій оксиду 

 

          Результати бактеріологічних посівів із периімплантної борозни навколо 

цирконій оксидних абатментів на другому та третьому етапах дослідження 

наведені в таблиці 4.7. 

          Отже, за результатами дослідження, представленого в таблиці, визначена 

ідентифікація наступних бактерій в периімплантній борозні на другому етапі 

дослідження: 

          - Staphylococcus epidermidis висіяні у трьох суб’єктів дослідження; 

          - Гриби роду Candida були присутні у одного пацієнта; 

          - Enterobacter cloacae наявний у двох пацієнтів; 

          - Staphylococcus saprophyticus визначений у одного пацієнта; 

          - Streptococcus viridans висіяно у восьми пацієнтів; 

          - Enterobacter aerogenes – у одного пацієнта; 

          - Escherichia coli –у одного пацієнта; 

          - Morganella morganii та Staphylococcus aureus не були присутні у жодного 

з пацієнтів.  

          За результатами бактеріологічних посівів із периімплантної борозни за 

наявності цирконій оксидних абатментів на третьому етапі дослідження, 

ідентифіковано наступних бактерій: 

          - Staphylococcus epidermidis висіяний у шести суб’єктів дослідження; 
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     Таблиця 4.7 – Результати бактеріальних посівів навколо цирконій оксидних абатментах на 2 та 3 етапах дослідження 

БАК     (КУО/мл) ЦО 
№ St. 

epidermidis 
Candida Ent. cloacae St. 

saproph. 
Str.  viridans Ent. 

аerogenes 
E.coli M.mor

ganii 
St.aure
us 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
1 - - - - - - - - 5х10#  - - - - - - - - 

2 - 10$ - - - - - - - - 5х10% - - - - - - - 

3 - 5х10$ - 10$ - - - - 5х10& - - - - - - - - - 

4 5х10' 5х10' - - - - - - 10' 5х10# - - - - - - - - 

5 5х10' 5х10' 5х10' 5х10' - - - - - - - - - - - - - - 

6 - 5х10# - - - - - - 3х10# 10$ - - - - - - - - 

7 - - - - - - - - 10& 10$ - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - 10# 10( - - - - - - - - 

9 - - - - 10& - - - - - - - 5х10$ - - - - - 

10 - - - - - - 3х10# - - 5х10% - - - - - - - - 

11 - - - - 5х10$ 10& - - - - - - - - - - - - 

12 - - - - - - - - 10$ 5х10# - - - - - - - - 

13 - - - - - - - - 3х10#  - - - - - - - - 

14 5х10$ 10( - - - - - - - - - - - - - - - - 

m ±SD 17х10%±28
х10% 

10$±19х
10% 

- 525х10(±
671х10( 

75х10%± 
35х10% 

- - - 76х10%± 
163х10% 

417х10(±
491х10( 

- - - - - - - - 



104	
	
          - Гриби роду Candida присутній навколо зубів у  двох пацієнтів; 

          - Enterobacter cloacae – у одного пацієнта; 

          - Streptococcus viridans наявний у восьми пацієнтів; 

          -Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter aerogenes, Escherichia colі,                                                 

Morganella morganii та Staphylococcus aureus  не були присутні у жодного з 

пацієнтів; 

          - Лише в одного пацієнта за весь експериментальний час досліджень 

ідентифіковано бактерію Klebsiella pneumoniae. 

          Результати виявлення мікроорганізмів на опорних елементах з цирконію 

оксиду на трьох етапах дослідження представлено в таблиці 4.8.  

  

          Таблиця 4.8 – Відсоток виявлених мікроорганізмів в результаті 

бактеріологічних посівів на опорних елементах з цирконій оксиду 

  

 
ZrO2 St. 

Epidermi 
dis 

Candida Ent.    
cloacae 

St.sapro
phyticus 

Str.   
viridans 

Enterob
acter 
aerogen
es 

E.coli 
M.  
mor
ganii 

St.aure
us 

Етап 1 
28,6± 
12,1 

28,6± 
12,1 

21,4± 
11 

28,6± 
12,1 

42,9± 
13,2 

0 7,1± 
6,9 

0 7,1± 
6,9 

Етап  2 
21,4± 

11 
7,1± 
6,9 

14,3± 
9,4 

7,1± 
6,9 

57,1± 
13,2 

7,1± 
6,9 

7,1± 
6,9 

0 0 

Етап  3 
42,9± 
13,2 

14,3± 
9,4 

7,1± 
6,9 

0 57,1± 
13,2 

0 0 0 0 

Етап -1/  
Етап -2 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 – p>0,05 

Етап -2/ 
 Етап -3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 – – 

Етап1/ 
Етап-3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 – p>0,05 – p>0,05 

  

На кожному з етапів визначали відсоткове співвідношення виявлення 

кожного з висіяних мікроорганізмів внаслідок проведення бактеріологічних 

посівів. 
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   Частка виявлених мікроорганізмів на різних етапах дослідження була 

наступною. Найвищий відсоток виявлення на першому етапі у Str. viridans 

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

відсоток виявлення на другому етапі теж у Str. viridans (57,1±13,2), найнижчий 

(7,1±6,9) – у чотирьох бактерій: Candida, St.saprophyticus, Enterobacter aerogenes 

та E.coli. Найвищий відсоток виявлення на третьому етапі у Str. viridans 

(57,1±13,2), як і на попередніх двох етапах дослідження. Найнижчий відсоток 

виявлення у Ent.cloacae (7,1±6,9). St.saprophyticus, Enterobacter aerogenes, E.coli, 

St.aureus та M. Morganii не були ідентифіковані на третьому етапі дослідження. 

          Представлений аналіз засвідчує, що між другим і третім етапом, термін 

між якими складає три місяці, не виявлено статистично достовірних змін у 

мікробному обсіменінні  мезоструктур з цирконію оксиду. Відзначено тільки 

відсутність St.saprophyticus на третьому етапі дослідження за наявності цієї 

бактерії на першому етапі величиною 28,6±12,1 (p<0,05).  

 

4.2.3 Результати визначення бактеріального складу периімплантної 

борозни за наявності титанового абатмента  

 

          Результати бактеріологічних посівів із периімплантної борозни навколо 

титанових абатментів на другому та третьому етапі дослідження наведені в 

таблиці 4.9. 

          Отже, за результатами дослідження, представленого в таблиці визначена 

ідентифікація наступних бактерій в периімплантній борозні на другому етапі 

дослідження: 

          - Staphylococcus epidermidis висіяно у чотирьох суб’єктів дослідження; 

          - Гриби роду Candida висіяні у  чотирьох пацієнтів; 

          - Enterobacter cloacae висіяні у двох пацієнтів; 

          - Staphylococcus saprophyticus наявні у чотирьох пацієнтів; 

          - Streptococcus viridans висіяні у восьми пацієнтів; 

          - Enterobacter aerogenes наявний лише в одного пацієнта;    
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Таблиця 4.9 - Результати бактеріологічних посівів із периімплантної борозни навколо титанових абатментів на 2 та 3 етапі 

БАК     (КУО/мл) Ті 

№ St. 
epidermidis Candida Ent. cloacae St. saproph. Str.  viridans Ent.аerog

enes E.coli M.morga
nii St.aureus 

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
1 - - 3х10# - - - 5х10$ - - - - - 5x10% 10$ - - - - 
2 - 5х10& - - - - - - 5x10% - - - - - - - - - 
3 - 10$ 5х10& 5х10& - - - - 10$ - - - - - - - - - 
4 5х10' 10( - - - - - - 10& 10( - - - - - - - - 
5 10( 10( 3х10# 3x10# - - - - - - - - - - - - - - 
6 - 5х10' 3х10# 5х10# - - 10$ - 5х10& 10% - - - - - - - - 
7 5х10' 5х10& - - - - - - 10% 10% - - - - - - - - 
8 - - - - - - - - 5х10# - - - - - - 5х10$ - - 
9 - - - - 5х10& - - 5х10& - - - - - - - - - - 
10 - - - - - - 5x10# - - 10% - - - - - - - - 
11 3х10# 10' - - 5х10& 10' - - 10( - - - - - - - - - 
12 - - - - - - - - 10( 10% - - - - - - - - 
13 - - - - - - 10' - - 10' 10( - - - - - - - 
14 - 5х10( - - - - - - - - - - - - - - 5.10$ - 

m ± 
SD 

2х10$±
4х10$ 

9х10$±
17х10$ 

12х10' ± 
24х10' 

16х10' 
± 28х10' - - 15х10&± 

23х10& - 7х10(± 
17х10( 

6х10(±
4х10( - - - - - - - - 
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          - Escherichia coli та Staphylococcus aureus наявні лише по одному пацієнту 

відповідно; 

      - Morganella morganii не висіяно у жодного пацієнта при проведенні 

бактеріологічних посівів. 

          За результатами дослідження третього етапу, визначена ідентифікація 

наступних бактерій в периімплантній борозні на третьому етапі дослідження: 

          - Staphylococcus epidermidis висіяний у восьми суб’єктів дослідження; 

          - Гриби роду Candida присутні у трьох пацієнтів; 

          - Enterobacter cloacae – у одного пацієнта;  

          - Streptococcus viridans визначений у шести пацієнтів; 

          - Лише в одного пацієнта виявлено Staphylococcus saprophyticus;  

          - Escherichia colі та Morganella morganii визначений по одному пацієнту; 

Enterobacter aerogenes та Staphylococcus aureus не були присутні у жодного з 

пацієнтів. 

          Загальний відсоток виявлених мікроорганізмів за результатами 

бактеріологічних посівів на першому, другому і третьому етапах дослідження 

та статистичне опрацювання визначених показників представлено в таблиці 

4.10. Частка виявлених мікроорганізмів на різних етапах дослідження була 

наступною.  

Найвище відсоткове виявлення на першому етапі у Str. viridans 

(42,9±13,2), найнижче – у E.coli (7,1±6,9) та St.aureus (7,1±6,9). Найвищий 

відсоток виявлення на другому етапі у Str. viridans (57,1±13,2), найнижчий 

(7,1±6,9) – у трьох бактерій: St.aureus, Enterobacter aerogenes та E.coli. 

          Найвищий відсоток на третьому етапі виявлений у St. epidermіdis 

(57,1±13,2), а найнижчий - у Ent.cloacae (7,1±6,9). St.saprophyticus, Enterobacter 

aerogenes, E.coli, та M.мorganii.  Не були ідентифіковані на третьому етапі 

St.aureus та Enterobacter aerogenes.  

Представлений аналіз засвідчує, що між другим і третім етапом 

дослідження, термін між якими складає три місяці, статистично достовірних 
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змін у мікробному обсіменінні на титанових абатментах не відбувається, що 

підтверджується даними статистичного опрацювання наведених величин. 

 

          Таблиця 4.10 – Відсоток ідентифікованих мікроорганізмів в результаті 

бактеріологічних посівів на титанових опорних елементах 

 

Ti 
St. 
epidermi
dis 

Candida Ent.    
cloacae 

St.sapro
phyticus 

Str.   
viridans 

Entero 
bacter 
aeroge 
nes 

E.coli 
M.  
morga 
nii 

St. 
aureus 

Етап 1 28,6± 
12,1 

28,6± 
12,1 

21,4± 
11 

28,6± 
12,1 

42,9± 
13,2 0 7,1± 

6,9 0 7,1± 
6,9 

Етап  2 28,6± 
12,1 

28,6± 
12,1 

14,3± 
9,4 

28,6± 
12,1 

57,1± 
13,2 

7,1± 
6,9 

7,1± 
6,9 0 7,1± 

6,9 

Етап  3 57,1± 
13,2 

21,4± 
11 

7,1± 
6,9 

7,1± 
6,9 

42,9± 
13,2 0 7,1± 

6,9 
7,1± 
6,9 0 

Етап 1/ 
Етап 2 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 – p>0,05 

Етап 2/ 
Етап 3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Етап1/
Етап 3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 – p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

 

4.3 Результати визначення бактеріального складу та утворення біоплівки 

на експериментальних поверхнях цирконій оксидних дисків  

 

          Дослідження грунтується на визначенні ступеня бактеріального 

обсіменіння експериментальних дисків з цирконію оксиду, які протягом 

двадцяти чотирьох годин перебували у порожнині рота дев’яти волонтерів, а 

саме група А без очищення поверхонь дисків і група Б з очищенням поверхонь 

дисків (підрозділ 2.3) з ідентифікацією таких двох типів мікроорганізмів: 
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Str.mitis і Str.salivarius; а також методом бактеріологічних посівів мікробів на 

різні поживні середовища та їх аналізом за допомогою скануючої електронної 

мікроскопії. 

          Всього мікробіологічному дослідженню піддано дванадцять цирконій 

оксидних дисків. У таблиці 4.11 наведено кількість колоній (КУО/мл) 

досліджуваних мікроорганізмів Str.mitis і Str.salivarius на дисках з цирконію 

оксиду у кожного волонтера групи А1 (цирконій оксид). 

 

    Таблиця 4.11 - Кількість бактеріальних колоній на поверхнях ZrO2 у групі А1 

 
Бактерії 

(КУО/мл) 
Волонтер № Середнє 

± стандартне 
відхилення 1 2 3 

Str. mitis 970000 910000 930000 936666.6 ± 30550.5 

Str. salivarius 120000 140000 170000 143333.3 ± 25166.1 

 

         У таблиці 4.12 наведена кількість колоній досліджуваних мікроорганізмів 

Str.mitis і Str.salivarius на дисках з цирконію оксиду у кожного волонтера групи 

А2.  

 
          Таблиця 4.12 – Кількість бактеріальних колоній на поверхнях ZrO2 у групі 

А2 (цирконій оксид) 

 
Бактерії 

(КУО/мл) 
Волонтер № Середнє 

± стандартне відхилення 
1 2 3 

Str. mitis 1120000 1090000 1130000 1113333.3 ± 20816.6 

Str. salivarius 60000 70000 40000 56666.6 ± 15275.3 
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          У таблиці 4.13 наведена кількість колоній досліджуваних мікроорганізмів 

Str.mitis і Str.salivarius на дисках з цирконію оксиду у кожного волонтера групи 

А3. 

 
          Таблиця 4.13 – Кількість бактеріальних колоній на поверхнях ZrO2 у групі 

А3 (цирконій оксид) 

 
 

Бактерії 
(КУО/мл) 

Волонтер № 
 

Середнє 
± стандартне 
відхилення 1 2 3 

Str. mitis 1170000 1190000 1140000 1166666.7 ± 25166.1 

Str. salivarius 230000 180000 250000 220000.0 ± 36055.5 

 

 

а. б.  

в.  

Рисунок 4.4 – Вигляд бактеріальних колоній на поверхнях цирконій оксидних 

дисків: а – у групі А1; б – у групі А2; в – у групі А3 
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          У таблиці 4.14 наведена кількість колоній досліджуваних мікроорганізмів 

S. mitis та S. salivarius на дисках з цирконію оксиду після їх механічного 

очищення у кожного волонтера групи Б. 

 

         Таблиця  4.14 – Кількість бактеріальних колоній на очищених поверхнях 

ZrO2 у групі Б 

  

Бактерії 
(КУО/мл) 

Волонтер № Середнє 
± стандартне відхилення 1 2 3 

Str. mitis 290000 320000 390000 333333.3 ± 51316.0 

Str. salivarius 10000 30000 50000 30000.0 ± 20000.0 

 

          Узагальнені результати дослідження кількості колонізації 

мікроорганізмів S. mitis та S. salivarius на дисках з цирконію оксиду наведені в 

таблиці 4.15. 

        Внаслідок вивчення ступеня бактеріального обсіменіння 

експериментальних дисків з цирконію оксиду з ідентифікацією двох бактерій 

Str.mitis і Str.salivarius було визначено, що на дисках з цирконію оксиду  у   групі 

А кількісно більше бактерій Str.mitis (1072222.2 ± 106627.6), ніж Str.salivarius 

(140000 ± 74498.3). Зокрема, найвище середнє значення Str.mitis було у групі А3 

(1166666.7 ± 25166.1), а найвище середнє значення Str.salivarius у групі А2 

(56666.6 ± 15275.3). 

          У групі Б після механічно очистки дисків, яка проводилась за допомогою 

щіточки, присутня менша кількість  бактерій, ніж на зразках у групі А (без 

механічного очищення): Str.mitis (333333.3 ± 51316.0) і Str.salivarius (30000.0 ± 

20000.0). 

          При посіві на кров’яний агар були ідентифіковані наступні 

мікроорганізми:  

- α-гемолітичний стрептокок (α-hemolytic streptococcus) 
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          Таблиця 4.15 – Узагальнена кількість колонізації бактерій на цирконій 

оксидних дисках 

 

 
Волонтери 

Бактерії (КУО/мл) 

Str. mitis Str. salivarius 

1 970000 120000 

2 910000 140000 

3 930000 170000 

4 1120000 60000 

5 1090000 70000 

6 1130000 40000 

7 1170000 230000 

8 1190000 180000 

9 1140000 250000 

Медіана 1120000 140000 
Середнє ± стандартне 

відхилення 1077000.2 ± 101658.5 140000 ± 74498.3 

 

 

- епідермальний стрептокок (Staphylococcus epidermidis) 

          На рисунку 4.5 продемонстровано вигляд мікроорганізмів, які виросли на 

кров’яному агарі, при їх засіванні з цирконій оксидних дисків. 

          Кожний зразок (диск) з цирконію оксиду додатково інокулювали 

суспензією, забезпечуючи мікробне навантаження 10# КУО в 1мл препарату, 

що відповідало 1 за оптичним стандартом McFarland (BioMerieux, France).             

          Кількість життєздатних мікроорганізмів визначали методом прямого 

висіву в чашки Петрі зі щільним живильним середовищем.  
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Рисунок 4.5 – Колонії мікроорганізмів, висіяних на кров’яному агарі 

 з цирконій оксидних дисків.  

1 – α-hemolytic streptococcus: круглі, нерівні краї, дрібні, діаметр 0,5-1 мм, 

світло-сірі, зона гемолізу;  

2 – Staphylococcus epidermidis: великі, слизові, жовтуваті, краї рівні, піднятий 

центр, діаметр 1,5-2 мм, блискучі; 

 3 – Великі слизові, темно-сірі, нерівні краї, діаметр 2-3 мм;  

4 – круглі, великі,  жовтий центр та нерівні мутні краї, діаметр 2-3 мм 

 

Порівнювалася наявність мікробного обсіменіння цирконій оксидних 

дисків без їх механічного очищення і після їх механічного очищення. Кількість 

колоній (КУО/мл) на поверхні дисків з цирконій оксиду до і після їх 

механічного очищення наведені в таблиці 4.16 

Результати дослідження засвідчили, що на поверхні з цирконію оксиду не 

було ідентифіковано росту колоній після очищення. 
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          Таблиця 4.16 – Кількість колоній (КУО/мл) на поверхні дисків з цирконію 

оксиду до і після їх механічного очищення 

 
 

Поживне 
середовище 

 
№ 

 взірця 

 
Бактерії  

(КУО/мл) 

Цирконій оксидні 
диски без очищення 

Цирконій оксидні 
диски з 

механічним 
очищенням 

 
MSA 

1  
 Str.mitis 

585000 - 

2 576000 - 

3 669000 - 

 
ЖСА 

1  
St.aureus 

- - 

2 - - 

3 - - 

 
с. Сабуро 

1  
C.albicans 

1500000 - 

2 1500000 - 

3 1480000 - 

Середнє ± 
стандартне 
відхилення 

Str.mitis 610000 ± 51293.2 - 

St.aureus - - 

C.albicans 1493333.3 ± 11547.0 - 

 

          4.4 Результати дослідження біоплівки на поверхні титанових дисків з 

різницею обробки поверхні 

 

          Мікробіологічному дослідженню піддано дванадцять титанових дисків з 

різною поверхневою обробкою, які перебували в порожнині рота волонтерів: 

три титанових диска з піскоструйно обробленою і кислотно протравленою 

поверхнею (ПОКП); три титанових диска з нітрид титановим покриттям (TiN); 

три титанових диска з механічно полірованою поверхнею, а також такі ж диски 

після їх механічного очищення. 

          У таблиці 4.17 наведена кількість колоній досліджуваних мікроорганізмів 

S. mitis та S. salivarius на дисках з ПОКП-поверхнею у кожного волонтера групи 

А1 (титан). 
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          Таблиця 4.17 – Кількість бактеріальних колоній на ПОКП-поверхнях у 

групі А1 (титан) 

 

Бактерії 
(КУО/мл) 

Волонтер № Середнє 
± стандартне 
відхилення 1 2 3 

Str. mitis 4710000 4770000 4940000 4806666.7 ± 119303.5 

Str. salivarius 720000 530000 670000 640000 ± 98488.6 
 

          У таблиці 4.18 наведена кількість колоній досліджуваних мікроорганізмів 

S. mitis та S. salivarius на експериментальних дисках з нітриду титану у кожного 

волонтера з групи А2 (титан). 

 

          Таблиця 4.18 – Кількість бактеріальних колоній на поверхнях з нітриду 

титану у групі А2 (титан) 

 

Бактерії 
(КУО/мл) 

Волонтер № Середнє 
± стандартне 
відхилення 1 2 3 

Str. mitis 2450000 2620000 2570000 2546666.7 ± 87368.9 

Str. salivarius 510000 480000 660000 550000 ± 96436.5 
 

          У таблиці 4.19 наведена кількість колоній досліджуваних мікроорганізмів 

S. mitis та S. salivarius на дисках з механічно полірованого титану у кожного 

волонтера групи А3 (титан). 

          У таблицях 4.20 - 4.22 наведена кількість колоній досліджуваних 

мікроорганізмів Str.mitis та Str.salivarius на титанових дисках після їх 

механічного очищення у кожного волонтера групи Б, залежно від обробленої 

поверхні. 

          Визначено, що після механічного очищення на всіх поверхнях титанових 

дисків були присутні бактерії незалежно від обробленої поверхні. 
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Таблиця 4.19 – Кількість бактеріальних колоній на поверхні механічно 

полірованого титану у групі А3 (титан) 

 
Бактерії 

(КУО/мл) 
Волонтер № Середнє± стандартне 

відхилення 1 2 3 
Str. mitis 1390000 1460000 1510000 1453333.3 ± 60277.1 

Str. salivarius 170000 360000 270000 266666.7 ± 95043.8 

 

          Таблиця 4.20 – Кількість бактеріальних колоній на механічно очищених 

поверхнях титанових ПОКП-дисків  

 
Бактерії 

(КУО/мл) 
Волонтер № Середнє± стандартне 

відхилення 1 2 3 

Str. mitis 590000 530000 620000 580000.0 ± 45825.8 

Str. salivarius 140000 90000 180000 136666.6 ± 45092.5 
 

          Таблиця 4.21 – Кількість бактеріальних колоній на механічно очищених 

поверхнях титанових дисків з покриттям TiN 

 
Бактерії 

(КУО/мл) 
Волонтер № Середнє± стандартне 

відхилення 1 2 3 

Str. mitis 410000 270000 430000 370000.0 ± 87177.9 

Str. salivarius 80000 90000 170000 113333.3 ± 49328.8 
 

          Таблиця 4.22 – Кількість бактеріальних колоній на механічно очищених 

поверхнях титанових дисків з механічно обробленою поверхнею 

 
Бактерії 

(КУО/мл) 
Волонтер № Середнє± стандартне 

відхилення 1 2 3 

Str. mitis 190000 210000 240000 213333.3 ± 25166.1 

Str. salivarius 200000 110000 350000  220000 ± 121243.6 
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          Наводимо вигляд бактеріальних колоній на титанових дисках з різними 

варіантами обробленої поверхні (рис. 4.6). 

 

 

а. б.  

в.  

Рисунок 4.6 – Вигляд бактеріальних колоній на поверхні титанових дисків: а – 

з ПОКП-поверхнею; б – з TiN поверхнею; в – з Ті механічно  

обробленою поверхнею 

           

           При посіві на кров’яний агар певні колонії бактерій були присутні на усіх 

поверхнях титану, проте виявлені відмінності в якісному складі бактерій, 

залежно від типу поверхні. 

          Так на титанових дисках із ПОКП-поверхнею виявлені наступні види 

бактерій (рис. 4.7). 

      На титані, покритому нітрид титаном, виявлена колонізація наступних 

бактерій (рис. 4.8). 
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Рисунок 4.7 - Колонії мікроорганізмів, висіяних на кров’яному агарі з 

титанових дисків із ПОКП-поверхнею: 1 – α-hemolytic streptococcus: круглі, 

нерівні краї, дрібні, діаметр 1-2 мм, світло-сірі, зона гемолізу; 2 – 

Staphylococcus epidermidis: великі, слизові, жовтуваті, краї рівні, піднятий 

центр, діаметр 2-3 мм, блискучі; 3 – дрібні, діаметр  1 мм,  темно-сірі, рівні 

краї, зона гемолізу у вигляді «зеленого» вінчика; 4 – дрібні , діаметр 1-1,5 мм, 

дископодібна форма, нерівні краї, світло-сірі 

 

 
 

Рисунок 4.8 - Колонії мікроорганізмів, висіяних на кров’яному агарі з 

титанових дисків із ПОКП-поверхнею: 1 – α-hemolytic streptococcus: круглі, 

нерівні краї, дрібні, діаметр 1-2 мм, світло-сірі, зона гемолізу; 2 – 

Staphylococcus epidermidis: великі, слизові, жовтуваті, краї рівні, піднятий 

центр, діаметр 2-3 мм, блискучі; 3 - Великі, округлої нерівної форми, вигляд 
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«яєшні», діаметр 3-4 мм; 4 - Великі, круглі, рівні краї, білого кольору, 

блискучі, діаметр 2-3 мм; 5 - Круглі, великі,  жовтий центр та рівні мутні краї, 

діаметр 2-3 мм; 6 - Дрібні, сірі, нерівні краї, діаметр 1 мм 

 

          На поверхнях механічно полірованих титанових дисків визначені 

наступні бактеріальні колонії (рис 4.9). 

 

 
 

Рисунок 4.9 - Колонії мікроорганізмів, висіяних на кров’яному агарі, з 

титанових дисків з механічно обробленою поверхнею: 1 - α-hemolytic 

streptococcus: круглі, нерівні краї, дрібні,діаметр 0,5-1 мм, світло-сірі, зона 

гемолізу; 2 - великі, круглі, рівні краї, білого кольору, блискучі, діаметр 2-3 

мм; 3 - середніх розмірів, дископобідна форма,  нерівні краї, діаметр 1,5-2 мм 

 

          Кожний зразок титанових дисків з обробленою поверхнею інокулювали 

суспензією, забезпечуючи мікробне навантаження 10# КУО в 1мл препарату, 

що відповідало 1 за оптичним стандартом McFarland (BioMerieux, France).      

Кількість життєздатних мікроорганізмів визначали методом прямого висіву в 

чашки Петрі зі щільним живильним середовищем. Результати оцінювали 

КУО/мл. 
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          Порівнювали наявність мікробного обсіменіння титанових дисків з різним 

типом обробленої поверхні до і після їх механічного очищення. Кількість 

колоній (КУО/мл) на поверхнях титанових дисків наведено в таблиці 4.23. 

 

          Таблиця 4.23 – Кількість колоній (КУО/мл) на титанових поверхнях 

дисків до і після їх механічного очищення (мо) 

 

 

           Ріст бактерій на трьох різник середовищах продемонстровано на 

рисунках 4.10 – 4.12. 

          При рості бактерій на середовищі MSA (рис.4.10) найменша кількість 

мікроорганізмів була наявна на механічно обробленій поверхні титану (131000 

КУО/мл). У контрольній групі після механічного очищення росту бактерій не 

виявлено на жодній з поверхонь. 

Поживне 
середо
вище 

 
 
   
№ 

  
Ti  

 
Ті 
мо 

 
TiN 

 
Ті
N 
мо 

 
ПОКП 

 
ПОКП 
мо 

 
MSA 

1  
Str.  

mitis 

134000 - 8730000 - 6220000 - 
2 131000 - 8700000 - 6140000 - 
3 129000 - 8690000 - 6200000 - 

 
ЖСА 

1  
   St. 
aureus 

- - - - 3000000 - 
2 - - - - 3000000 - 
3 - - - - 3000000 - 

с. 
Сабуро 

1  
C. 

albicans 

3000000 - 150000 - 3000000 110000 
2 3000000 - 151000 - 2900000 90000 
3 3000000 - 148000 - 3000000 80000 

Середнє ± 
стандартне 
відхилення 

Str.mitis 131333.3 
± 2516.6 

- 8706666.6 
± 20816.6 

- 6186666.6 
± 41633.3 

- 

St.aureus - - - - 3000000  
± 0 

- 

C.albicans 3000000  
± 0 

- 149666.6 
± 1527.5 

- 2966666.6 
± 57735.0 

93333.3 ± 
15275.2 
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Рисунок 4.10 – Вигляд Streptococcus mitis на MSA 

    

          При рості бактерій на жовтково-соляному агарі (рис.4.11) ріст бактерій 

був наявний лише на ПОКП-поверхні титану (3000000 КУО/мл). У контрольній 

групі після механічного очищення росту бактерій на поверхнях не виявлено.  

 

 
Рисунок 4.11 - Вигляд Staphylococcus aureus на жовтково-соляному агарі 

 

          При рості бактерій на середовищі Сабуро (рис.4.12) найменше колоній 

виявлено на поверхні TiN (148000 КУО/мл).  У групі після механічного 
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очищення ріст колоній був наявний лише на ПОКП-поверхні титану (90000 

КУО/мл).   

 

 
Рисунок 4.12 – Вигляд Candida albicans на середовищі Сабуро 

 

           Результати дослідження біоплівки на поверхні титанових дисків виявило, 

що після перебування дисків у ротовій порожнині найбільше колоній бактерій 

виявили на титанових дисках з ПОКП поверхнею (4806666.7 ± 119303.5), а 

найменше на титанових дисках з механічно полірованою поверхнею (1453333.3 

± 60277.1). Після механічного очищення щіточкою найбільше колоній бактерій 

також виявили на титанових дисках з ПОКП поверхнею (580000.0 ± 45825.8), а 

найменше на титанових дисках з механічно полірованою поверхнею (213333.3 

± 25166.1). 

          При проведенні посівів із суспензій, у яких знаходились диски, найбільше 

колоній бактерій Str.mitis виявлено на поверхні з покриттям нітрид титану 

(8706666.6 ± 20816.6), найменше – на механічно полірованій поверхні титану 

(131333.3 ± 2516.6), після механічного очищення росту не було на жодній 

поверхні; колонії бактерій St.aureus виявлено лише на ПОКП поверхні титану 

(3000000 ± 0), після механічного очищення колоній бактерій не виявлено на 

жодній поверхні дисків; найбільше колоній грибів C.albicans виявлено на 



	 123	

механічно полірованій поверхні титану (3000000 ± 0), найменше – на поверхні 

з покриттям нітрид титану (149666.6 ± 1527.5), після механічного очищення ріст 

колоній присутній лише на ПОКП поверхні титану (93333.3 ± 15275.2). 

 

          Основні положення розділу викладені у наступній публікації:  

 

          1. Готь С-РР, Угрин ММ, Гутор ТГ, Бондарчук ОЛ. Інтенсивність 

утворення біоплівки на оксид цирконієвих опорних елементах імплантатів на 

прикладі полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі та бактеріальних 

посівів. Новини стоматології. 2018;(4):77-81 [8]. 

          2. Готь С-РР, Угрин ММ, Фаль АЯ, Бариляк АЯ, Панас МА. Інтенсивність 

утворення біоплівки на титанових і оксид-цирконієвих поверхнях у досліді in 

vivo на прикладі STREPTOCOCCUS MITIS та STREPTOCOCCUS 

SALIVARIUS. Укр. стоматол. альманах. 2017;(1):53-60 [9]. 

          3. Готь С-РР, Угрин ММ, Гутор ТГ, Бондарчук ОЛ. Інтенсивність 

утворення біоплівки на титанових опорних елементах імплантатів на прикладі 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі та бактеріальних посівів. 

Клін. стоматологія. 2018;(3):63-8 [10]. 

          4. Готь С-РР, Угрин ММ, Фаль ОМ, Бариляк АЯ, Панас МА. Інтенсивність 

утворення біоплівки на титанових та оксид цирконієвих абатментах в 

експерименті in vitro. Новини стоматології. 2017;(1):76-81 [11]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ НА ЗУБАХ, ЦИРКОНІЙ 

ОКСИДНИХ ТА ТИТАНОВИХ ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ПРОГНОЗ УСПІШНОСТІ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 

 

5.1 Порівняльна оцінка інтенсивності утворення біоплівки на поверхнях 

титанових і цирконій оксидних дисків у дослідженні in vivo 

 

          Утворення біоплівки в експерименті дозволяє детально вивчити даний 

процес у вигляді кількісного складу мікроорганізмів на кожному типі титанових 

та цирконій оксидній поверхонь. Результати предсталені на прикладі 

мікроорганізмів нормальної мікрофлори порожнини рота Streptococcus  mitis та 

Streptococcus  salivarius. Рівень колонізації Streptococcus  mitis та Streptococcus  

salivarius у різних експериментальних групах наведений у відповідних таблицях 

та рисунках (табл.5.1-5.4, рис. 5.1-5.4). 

          Рівень колонізації Streptococcus  mitis на різних поверхнях дисків 

наведений в  таблиці 5.1, рисунку 5.1; після очищення щіточкою - в  таблиці 5.2, 

рисунку 5.2. 

 

          Таблиця 5.1 – Рівень колонізації Streptococcus mitis на різних поверхнях 

титанових та цирконій оксидних дисків 

 

Str. mitis (КУО/мл) Досліджувана поверхня дисків 

Волонтер ZrO2 ПОКП TiN Ti 

1 970000 4710000 2450000 1390000 

2 1120000 4770000 2620000 1460000 

3 1170000 4940000 2570000 1510000 

Середнє арифметичне (Mean) 795666.7 4806666.7 2546666.7 1453333.3 

Стандартне відхилення (SD) 10.1% 10.9% 8.7% 6.0% 
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Рисунок 5.1- Рівень колонізації Str.mitis на різних поверхнях: А – поверхня 

цирконій оксиду; В – ПОКП поверхня титану; С – нітрид титану;  

 D – механічно полірована поверхня титану 

 

          Таблиця 5.2 - Рівень колонізації Str.mitis на різних поверхнях після 

механічного очищення щіткою 

 

Str. mitis (КУО/мл) Досліджувана поверхня дисків 

Волонтер ZrO2 ПОКП TiN Ti 

1 290000 590000 410000 190000 

2 320000 530000 270000 210000 

3 390000 620000 430000 240000 

Середнєарифметичне(Mean) 333333.3 5800000 370000 213333.3 

Стандартне відхилення (SD) 5.1% 4.6% 8.7% 2.5% 

Str. mitis
Mean and Standard Deviation

Column
A B C D

4 480 000

3 840 000

3 200 000

2 560 000

1 920 000

1 280 000

640 000

0
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Рисунок 5.2 - Рівень колонізації Str.mitis на різних поверхнях після 

механічного очищення щіточкою: А – поверхня цирконій оксиду; В – ПОКП 

поверхня титану; С – нітрид титану;  D – механічно полірована  

поверхня титану 

 

          Виявлено, що найбільше колоній Streptococcus mitis спостерігалось на 

ПОКП-поверхні титану (рис. 5.1 та 5.2, колонка В), як до механічного 

очищення, так і після.  

Найбільш значна різниця у рівні колонізації Str. mitis була на поверхні 

оксиду цирконію, де констатували найменше колоній до механічного очищення 

(рис.5.1, колонка А), а після очистки – найменше на механічно полірованій 

поверхні титану (рис. 4.2, колонка D).   

          Рівень колонізації Str. salivarius на різних поверхнях дисків наведений в 

таблиці 5.3 та рисунку 5.3. 

 

Streptococcus mitis контроль
Mean and Standard Deviation

Column
A B C D

560 000

480 000

400 000

320 000

240 000

160 000

80 000

0
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Таблиця 5.3 - Рівень колонізації Str.salivarius на різних поверхнях 

Str. salivarius (КУО/мл) Досліджувана поверхня дисків 

Волонтер ZrO2 ПОКП TiN Ti 

1 120000 720000 510000 170000 

2 60000 530000 480000 360000 

3 230000 670000 660000 270000 

Середнє арифметичне (Mean) 136666.7 640000 550000 266666.7 

Стандартне відхилення (SD) 8.6% 9.8% 9.6% 9.5% 

 
 
 

 

Рисунок 5.3 - Рівень колонізації Str.salivarius на різних поверхнях: А – 

поверхня цирконій оксиду; В – ПОКП поверхня титану; С – нітрид титану;  

 D – механічно полірована поверхня титану 

 

          Рівень колонізації Str.salivarius на різних поверхнях дисків після 

механічного очищення щіточкою наведений в таблиці 5.4 та рисунку 5.4.     

Streptococcus salivarius
Mean and Standard Deviation

Column
A B C D
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60
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40

30

20

10
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          Таблиця 5.4 - Рівень колонізації Str.salivarius на різних поверхнях після 

механічного очищення щіточкою 

 
Str. salivarius (КУО/мл) Досліджувана поверхня дисків 

Волонтер ZrO2 ПОКП TiN Ti 

1 10000 140000 80000 200000 

2 30000 90000 90000 110000 

3 70000 180000 170000 700000 

Середнє арифметичне (Mean) 36666.7 136666.7 113333.3 66666.7 

Стандартне відхилення (SD) 3.1% 4.5% 4,9% 4.5% 

 

Рисунок 5.4 - Рівень колонізації Str.salivarius на різних поверхнях після 

механічного очищення щіточкою: А – поверхня цирконій оксиду; 

 В – ПОКП поверхня титану; С – нітрид титану;  

 D – механічно полірована поверхня титану 

 

          Визначено, що найбільше колоній Streptococcus salivarius спостерігалось, 

знову ж таки, на ПОКП-поверхні титану (рисунок 5.3 та 5.4, колонка В), як до 

Str. salivarius контроль
Mean and Standard Deviation

Column
A B C D

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000
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механічного очищення, так і після. Найбільш значна різниця у рівні колонізації 

Streptococcus salivarius виявлена на поверхні цирконію оксиду, де констатували 

найменше колоній до очищення (рис. 5.3, колонка А) та після очистки (рис. 5.4, 

колонка А). Відносно незначною була різниця в бактеріальній адгезії на ПОКП-

поверхні та нітрид титановій поверхні (рис. 5.3 та 5.4, колонка B та C). 

          У таблиці 5.5 наведені результати тесту Тьюкі-Крамера для 

мікробіологічного дослідження in vivo, який показує, що результати 

мікробіологічних тестів до та після механічного очищення є вірогідними 

(р<0.05).  

 

Таблиця 5.5 - результати тесту Тьюкі-Крамера  

 

 
 

Це свідчить про те, що на цирконій оксидній поверхні кількісно виявлено 

менше мікроорганізмів, ніж на титановій поверхні. Проте, при належні при 

належній гігієні порожнини рота,  коли пацієнт якісно очищає ортопедичні 

конструкції на імплантатах, можна досягнути значного зменшення кількості 

мікроорганізмів на них. Таким чином зменшити ризик виникнення запального 

процесу периімплантних ділянок. 

Поверхні 

Значення P 

Str. mitis Str. salivarius 

q 
До 

очищен
ня 

q 
Після  
очищен
ня 

q 
До  

очищен
ня 

q 
Після  
очищен
ня 

ZrO2vs ПОКП 22.186 P<0.001 7.475 P<0.01 9.258 P<0.001 8.674 P<0.001 

ZrO2 vs TiN 9.685 P<0.001 5.743 P<0.05 7.603 P<0.01 5.645 P<0.01 

ZrO2 vs Ti 6.059 P<0.05 5.057 P<0.05 2.391 P>0.05 2.891 P>0.05 

ПОКП vs TiN 12.501 P<0.001 6.926 P<0.01 5.319 P<0.05 4.967 P<0.05 

ПОКП vs Ti 18.548 P<0.001 12.532 P<0.001 6.867 P<0.01 5.783 P<0.01 

TiN vs Ti 6.047 P<0.05 5.606 P<0.05 5.212 P<0.05 5.126 P<0.05 
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5.2 Порівняльна оцінка утворення біоплівки на поверхні титанових та 

цирконій оксидних дисків у досліджені in vitro 

 

          Рівень колонізації Str. mitis на різних поверхнях цирконій оксидних і 

титанових дисків при його посіві на поживні середовища наведений у таблиці 

5.6 та рисунку 5.5. 

 

          Таблиця 5.6 - Рівень колонізації Str.mitis  на різних поверхнях у досліді  in  

vitro 

 

Str. mitis (КУО/мл) Досліджувана поверхня дисків 

Дослід № ZrO2 ПОКП TiN Ti 

1 585000 6220000 8730000 134000 

2 576000 6140000 8700000 131000 

3 669000 6200000 8690000 129000 

Середнє арифметичне (Mean) 610000 6186666.7 8706666.7 131333.3 

Стандартне відхилення (SD) 5.1% 4.2% 2.1% 2.5% 

 

          У досліді in vitro при посіві Str.mitis  на середовище MSA спостерігались 

наступні результати: найменше бактерій виявлено на механічно полірованому 

титані та з невеликим відривом на оксиді цирконію (рис. 5.5, колонка D та А), а 

найбільше – на поверхні дисків з нітриду титану (рис. 4.5, колонка С). Після 

механічного очищення росту мікроорганізмів не було на жодній поверхні 

дисків. 

          Рівень колонізації Candida albicans на різних поверхнях цирконій 

оксидних і титанових дисків при його посіві на поживні середовища наведений 

у таблиці 5.7 та рисунку 5.6. 
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Рисунок 5.5 – Рівень  колонізації Str.mitis  на різних поверхнях у досліді in 

vitro: А – поверхня цирконій оксиду; В – ПОКП поверхня титану; С – нітрид 

титану;  D – механічно полірована поверхня титану 

 

       Таблиця 5.7 – Рівень  колонізації C.albicans на різних поверхнях у досліді in  

vitro 

Candida albican 

(КУО/мл) 

Досліджувана поверхня дисків 

Дослід № ZrO2 ПОКП TiN Ti 

1 1500000 3000000 150000 3000000 

2 1500000 2900000 151000 3000000 

3 1480000 3000000 148000 3010000 

Середнє арифметичне (Mean) 1493333.3 2966666.7 149666.7 3003333.3 

Стандартне відхилення (SD) 1.2% 5.8% 1.5% 5.8% 

 

Str. mitis in vitro
Mean and Standard Deviation

Column
A B C D

7 680 000

6 400 000

5 120 000

3 840 000

2 560 000

1 280 000

0
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Рисунок 5.6 – Рівень  колонізації C.albicans  на різних поверхнях у досліді in 

vitro: А – поверхня цирконій оксиду; В – ПОКП поверхня титану; С – нітрид 

титану;  D – механічно полірована поверхня титану 

 

          Визначено, що при посіві Candida albicans на середовище Сабуро 

констатовано наявність найменше колоній на поверхні з нітриду титану (рис. 

5.6, колонка С), а найбільше на ПОКП-поверхні та механічно полірованому 

титані (рис. 5.6, колонка B та D). Після очищення щіточкою – ріст лише на 

ПОКП-поверхні. 

          При посіві Staphylococcus aureus на жовтково-сольовий агар ріст колоній 

був присутній лише на ПОКП поверхні (рис. 5.7, колонка В). Після очищення 

щіткою росту не виявлено. 

          У таблиці 5.8 продемонстровані результати тесту Тьюкі-Крамера для 

мікробіологічного дослідження in vitro, який показує, що результати є 

вірогідними (р<0.05). 

 

Candida albicans in vitro
Mean and Standard Deviation

Column
A B C D

2 880 000

2 560 000
2 240 000

1 920 000

1 600 000

1 280 000

960 000

640 000

320 000

0
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Рисунок 5.7 – Рівень  колонізації St.aureus  на різних поверхнях у досліді in 

vitro: А – поверхня цирконій оксиду; В – ПОКП поверхня титану; С – нітрид 

титану;  D – механічно полірована поверхня титану 

 

Таблиця 5.8 – Результати  тесту Тьюкі-Крамера 

 

Поверхні 

Значення P 

Str. mitis C.albicans 

q до очистки q до очистки 

ZrO2 vs ПОКП 278.72 P<0.001 86.241 P<0.001 

ZrO2 vs TiN 404.66 P<0.001 78.651 P<0.001 

ZrO2 vs Ti 23.923 P<0.001 88.387 P<0.001 

ПОКП  vs TiN 125.95 P<0.001 164.89 P<0.001 

ПОКП  vs Ti 302.64 P<0.001 2.146 P>0.05 

TiN  vs Ti 428.59 P<0.001 167.04 P<0.001 
      
 

St.aureus
Mean and Standard Deviation

Column
A B C D

286 720 000

245 760 000

204 800 000

163 840 000

122 880 000

81 920 000

40 960 000

0
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5.3 Результати визначення ступеня адгезії бактерій на поверхні цирконій 

оксидних та титанових дисків з різною обробкою поверхонь методом скануючої 

електронної мікроскопії  

 

         Перед визначенням ступеня адгезії (забруднення) бактеріями означених 

поверхонь цирконій оксидних та титанових дисків нами здійснена їх поверхнева 

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

мікроскопічні зображення поверхонь досліджуваних матеріалів (дисків). 

          Отримані наступні електронно-мікроскопічні знімки сканограм 

поверхонь дисків (рис.5.8-5.11): 

 

a.  b.  

Рисунок 5.8 – Цирконій оксид при збільшенні х500 (a) та х2,000 (b) 

 

a.  b.  
 

Рисунок 5.9 – Нітрид титану при збільшенні х500 (a) та х2,000 (b) 
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          Диск із оксиду цирконію володіє полірованою поверхнею без сторонніх 

домішок та дефектів, що відповідає основним структурним властивостям 

керамічного матеріалу (рис. 5.8). 

          Поверхня зразків із нітриду титану має високорозвинену морфологію без 

тріщин, складовими частинами якої є пори розмірами 2-3 мкм та капельні 

утворення, найбільші з яких можуть досягати розміру 4 мкм (рис. 5.9.).  

Наявність поверхневих пор свідчить про високу зносостійкість цього 

матеріалу та виконують подвійну роль в процесі тертя. З одного боку ці пори 

заповнюються змазкою, забезпечуючи легке ковзання в парі тертя, а з іншого – 

в ці пори зміщуються поверхневі частинки капельної фракції, які здираються 

контртілом під час тертя. Таким чином, пори на поверхні нітриду титану 

відіграють роль демпферів, які забезпечують довговічну зносостійкість 

поверхні. 

          Для досліджень використовували зразки із титану, механічно зачищені 

абразивом, поверхня яких володіє слаборозвиненим рельєфом із незначними 

дефектами розмірами 2-5 мкм (рис. 5.10). 

 

 

a.  b.   
 

Рисунок 5.10 – ПОКП поверхня титану при збільшенні х500 (a)  

та х2,000 (b) 
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Після піскоструминної обробки зразків із титану та подальшого 

кислотного їх травлення поверхня дістала шорстку високорозвинену 

морфологію (рис. 5.11). 

 

a. b  

 
Рисунок 5.11 – Механічно полірований титан при збільшенні х500 (a) 

та х2,000 (b) 
 
 На поверхні наявні витравлені ділянки ямкової будови, які мають округлу 

форму з найменшими розмірами близько 1-2 мкм. На поверхні ямок також 

присутні об’ємні утворення неправильної форми розмірами до 20 мкм. 

          На рисунках 5.12 - 5.15 представлені електронні сканограми ступеня 

покриття бактеріями (забруднення) поверхонь дисків з цирконію оксиду та 

титану за різними варіантами обробки поверхонь. 

 

a.  b.  

Рисунок 5.12 – Цирконій оксид при збільшенні х50 (a) та х2,000 (b) 
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          Площа покриття бактеріями поверхні з цирконію оксиду становила 12%; 

чиста поверхня  - 88%. 

 

a.  b.  

Рисунок 5.13 – Нітрид титану при збільшенні х50 (a) та х2,000 (b) 

 

           Площа покриття бактеріями поверхні з нітрид титану становила 19%; 

чиста поверхня 81%. 

 

a.  b.  

 
Рисунок 5.14 – ПОКП поверхня титану при збільшенні х50 (a) та х2,000 (b) 

 
           Площа покриття бактеріями ПОКП-поверхні титану становила 54%; 

чиста поверхня 46%. 
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a.  b.  

Рисунок 5.15 – Механічно полірований титан при збільшенні х50(a) та 

х2,000(b) 

 

           Площа покриття бактеріями поверхні механічно полірованого титану 

становила 8%; чиста поверхня - 92%. 

          В результаті проведеного дослідження виявлено, що на багатьох ділянках 

поверхні знаходився тонкий шар коків, а також слинні протеїни, які входили у 

контакт із поверхнею експериментального диска, які ідентифікували завдяки 

їхньої неправильної форми та розміру. При вищому збільшенні було видно 

коків та багато колоній мікроорганізмів.  Відсоткове співвідношення покриття 

різних поверхонь бактеріями наведено у таблиці 5.9. 

 

Таблиця 5.9 – Відсоткове співвідношення покриття поверхонь бактеріями 

(у %) 

 
Відсоткове співвідношення чистої та 

покритої бактеріями поверхні (%) 

Досліджувані поверхні 

ZrO2 ПОКП TiN Ti 

Чиста поверхня 88 46 81 92 

Поверхня, покрита бактеріями 12 54 19 8 

 

          На багатьох ділянка поверхонь оксиду цирконію та механічно 

полірованого титану не було знайдено ні бактерій, ні слинних протеїнів. У 
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деяких місцях були лише невеликі колонії кількох коків. На більшості поверхні 

були порожні проміжки між колоніями бактерій. Поліморфні агрегати 

мікроорганізмів складались переважно із коків.  

          Найменший відсоток покриття поверхні бактеріями мала поверхня 

механічно полірованого титану, а найбільший – на ПОКП-поверхні. 
	

5.4 Порівняльна оцінка інтенсивності утворення біоплівки на зубах, 

цирконій оксидних та титанових опорних елементах за результатами 

полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу 

 

          Результати ідентифікації мікробного складу біоплівки на першому етапі 

клінічного дослідження біля зубів наведені в таблиці 5.10.  

 
          Таблиця 5.10 – Результати ПЛР на першому етапі клінічного дослідження 

 

Результати 1 етапу клінічного дослідження Me [25%; 75%] Max 

Actinobacillus actinomycetemcomitans 0 [0; 0] 0 

Porphyromonas gingivalis 1,75 [0; 3,7] 6,9 

Tannerella forsythensis 1,35 [0; 2,2] 6,3 

Treponema denticola 0 [0; 1,4] 5,6 

Prevotella intermedia 0 [0; 0,6] 5,6 

Candida albicans 0 [0; 0] 3,9 

Загальна бакт. маса 5,65 [5,0; 6,1] 7,5 

 
 

Встановлено, що середня кількість або медіана (Ме) Porphyromonas 

gingivalis у біотопі пародонтальної кишені у пацієнтів за даними ПЛР становила 

1,75 [0; 3,7] Lg/зразок, який був найвищим показником серед усіх 

мікроорганізмів на першому етапі (рис. 5.16).  
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Рисунок 5.16– Результати ПЛР на першому етапі клінічного дослідження 

 

Tannerella forsythensis зайняла друге місце за середньою кількостю (Ме), 

що становило 1,35 [0; 2,2] Lg/зразок. Ме середньої бактеріальної маси становила 

5,65 [5,0; 6,1] Lg/зразок. Решта мікроорганізмів показали значення медіани 

рівне нулю, відрізнявся лише верхній процентиль. При порівнянні середніх 

(Ме) кількостей мікроорганізмів на другому етапі клінічного дослідження 

встановлено відсутність достовірних відмінностей у їхніх кількостях (у всіх 

випадках p>0,05).  

          Найбільш наближеною до достовірної, різниця була у Tannerella 

forsythensis (табл.5.11): при використанні титанових імплантатів середня 

кількість становила 2,0 [1,1; 3,1] Lg /зразок, тоді як на цирконій оксидних - 0,50 

[0; 1,6] Lg/зразок (р=0,06). Аналіз сили засвідчив доволі низьке значення 

коефіцієнту 1-β, яке становило 0,50. Відтак при встановленому розмірі ефекту, 

мінімальним числом спостережень яке б дозволило отримати результати є 56. 
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          Таблиця 5.11 – Порівняння  результатів ПЛР між  ZrO2 та Ti на другому 

етапі клінічного дослідження 

  

 

 
Рисунок 5.17 – Порівняння  результатів ПЛР між  ZrO2 та Ti на другому етапі 

клінічного дослідження 

Другий етап ZrO2 Ti p 1-β TSS 

 Me 
[25%;75%] Max Me 

[25%;75%] Max MW  
U-test   

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 0 [0; 0] 2,3 0 [0; 0] 0 0,77 – – 

Porphyromonas 
gingivalis 

1,65 
 [1,1; 2,3] 3,7 2,5 

 [1,6; 3,2] 5,1 0,12 0,30 100 

Tannerella forsythensis 0,50  
[0; 1,6] 3,2 2,0  

[1,1; 3,1] 4,6 0,06 0,50 56 

Treponema denticola 0 [0; 0] 1,7 0 [0; 1,2] 4,3 0,46 0,25 124 

Prevotella intermedia 0 [0; 0,3] 1,0 0 [0; 0,9] 3,9 0,77 0,20 170 

Candida albicans 0 [0; 0] 3,8 0 [0; 0,9] 3,9 0,73 – – 

Загальна бакт. маса 4,45  
[4,0; 5,7] 7,3 5,15  

[4,7; 6,1] 7,8 0,05 0,27 112 
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          Проте, відзначаємо, що медіана та максимальне значення показників 

величини мікроорганізмів на другому етапі клінічного дослідження були 

вищими у титанових абатментів (табл.5.11, рис. 5.17), зокрема це демонструють 

Porphyromonas gingivalis (ZrO2 - 1,65 [1,1; 2,3]; Ti - 2,5 [1,6; 3,2] Lg /зразок) та 

Tannerella forsythensis (ZrO2 - 0,50 [0; 1,6]; Ti - 2,0 [1,1; 3,1] Lg /зразок). 

          При порівнянні середніх кількостей мікроорганізмів на третьому етапі 

клінічного дослідження встановлено відсутність достовірних відмінностей у 

їхніх кількостях (p>0,05) (табл.5.12), що свідчить про відсутність статистично 

значимої різниці у якості мікрофлори навколо титанових та цирконій оксидних 

опорних елементів.  

 

          Таблиця 5.12 – Порівняння результатів ПЛР між  ZrO2та Ti на третьому 

етапі клінічного дослідження 

 
Третій етап ZrO2 Ti p 1-β TSS 

 Me 
[25%; 75%] Max Me 

[25%; 75%] Max MW 
U-test   

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 2,50 0,76 – – 

Porphyromonas 
gingivalis 

1,95 
[0,8; 2,4] 6,4 2,10 

 [1,2; 3,1] 4,80 0,49 – – 

Tannerella 
forsythensis 

0,55 
[0;2,3] 4,7 1,75  

[0; 3,4] 5,40 0,46 – – 

Treponema denticola 0 [0; 1,3] 4,8 0 [0; 1,6] 2,90 0,87 – – 

Prevotella intermedia 0,1 [0; 0,7] 1,3 0 [0; 0,8] 2,50 0,98 – – 

Candida albicans 0 [0; 0] 3,9 0 [0; 0] 3,90 1,00 – – 

Загальна бакт. маса 5,10 
[4,4;5,6] 6,9 6,10  

[4,8; 7,1] 7,50 0,08 0,46 62 

 
 

Проте відслідковувалася чітка клінічна різниця (рис.5.18). 

          Навколо титанових абатментів медіана та максимальне значення 

Porphyromonas gingivalis (2,10 [1,2; 3,1] Lg /зразок) та Tannerella forsythensis 

(1,75 [0; 3,4] Lg /зразок) на третьому етапі клінічного дослідження були вищі, 
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ніж навколо абатментів з цирконію оксиду (1,95 [0,8; 2,4] та 0,55 [0; 2,3] 

відповідно). Проте, середня кількість Prevotella intermedia була вищою навколо 

цирконій оксиду (0,1 [0; 0,7] Lg /зразок). 

 

 
Рисунок 5.18 – Порівняння  результатів ПЛР між  ZrO2 та Ti на третьому етапі 

клінічного дослідження 

 

          Порівняння динаміки показників навколо опорних елементів із цирконій 

оксиду, визначених при першому та другому етапах клінічного дослідження, 

засвідчило наступне. 

          Максимальне значення  та медіана пародонтопатогену Porphyromonas 

gingivalis зменшились на другому етапі навколо цирконію оксиду (Ме - 1,65 

[1,1; 2,3]; Мах - 3,7 ) у порівнянні із зубом на першому етапі (Ме - 1,75 [0; 3,7]; 

Мах - 6,9 Lg /зразок) (табл. 5.13). Максимальне значення Tannerella forsythensis, 

також, зменшилось на другому етапі навколо цирконію оксиду (3,2 Lg /зразок), 

проте медіана збільшилась (0,50 [0; 1,6] Lg /зразок). Максимальне значення 

Treponema denticola, Prevotella intermedia, Candida albicans теж зменшились на 
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другому етапі, окрім Actinobacillus actinomycetemcomitans – максимальне 

значення цього мікроорганізму збільшилось від нуля до 2,3 Lg /зразок. 

          Аналіз сили засвідчив доволі низьке значення коефіцієнту 1-β у загальної 

бактеріальної маси, яке становило 0,45. Відтак при встановленому розмірі 

ефекту, мінімальним числом спостережень яке б дозволило отримати значимі 

результати є 62.  

 

          Таблиця 5.13 – Порівняння динаміки показників ПЛР навколо опорних 

елементів із цирконій оксиду на другому етапі із першим етапом клінічного 

дослідження  

 

Етап 1 vs 2 
Етап 1 зуб Етап 2 ZrO2 p 1-β TSS 

Me 
[25%; 75%] Max Me 

[25%; 75%] Max W-test   

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 2,3 – – – 

Porphyromonas 
 gingivalis 1,75 [0; 3,7] 6,9 1,65  

[1,1; 2,3] 3,7 0,36 0,12 334 

Tannerella forsythensis 1,35 [0; 2,2] 6,3 0,50 [0; 1,6] 3,2 0,17 0,22 146 

Treponema denticola 0 [0; 1,4] 5,6 0 [0; 0] 1,7 0,17 0,30 100 

Prevotella intermedia 0 [0; 0,6] 5,6 0 [0; 0,3] 1,0 0,59 0,15 250 

Candida albicans 0 [0; 0] 3,9 0 [0; 0] 3,8 0,72 – – 

Загальна бакт. маса 5,65 
 [5,0; 6,1] 7,5 4,45 

 [4,0; 5,7] 7,3 0,06 0.45 62 

 
 

          Порівняння динаміки показників навколо опорних елементів із цирконій 

оксиду, визначених при першому і третьому етапах клінічного дослідження, 

засвідчило наступне.    

          Максимальне значення  Porphyromonas gingivalis та Tannerella forsythensis 

було меншим на третьому етапі навколо цирконію оксиду (6,4 та 4,7 Lg /зразок) 

у порівнянні із зубом на першому етапі (6,9 та 6,3 Lg /зразок) (табл.5.14).  
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          Таблиця 5.14 – Порівняння динаміки показників ПЛР навколо опорних 

елементів із цирконій оксиду на третьому етапі із першим етапом 

 

Етап 1 vs 3 
Етап 1 зуб Етап 3 ZrO2 p 1-β TSS 
Me 

 [25%;75%] 
Max Me 

 [25%; 75%] 
Max W-

test 
  

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 

0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 0 – – – 

Porphyromonas 
gingivalis 

1,75 
 [0; 3,7] 

6,9 1,95  
[0,8; 2,4] 

6,4 0,61 – – 

Tannerella forsythensis 1,35 [0; 2,2] 6,3 0,55 [0; 2,3] 4,7 0,37 – – 

Treponema denticola 0 [0; 1,4] 5,6 0 [0; 1,3] 4,8 0,93 – – 

Prevotella intermedia 0 [0; 0,6] 5,6 0,1 [0; 0,7] 1,3 0,96 – – 

Candida albicans 0 [0; 0] 3,9 0 [0; 0] 3,9 0,86 – – 

Загальна бакт. маса 5,65 
 [5,0; 6,1] 

7,5 5,10 
 [4,4; 5,6] 

6,9 0,07 0.24 132 

 
 

Медіана була більшою на третьому етапі. Максимальне значення 

Treponema denticola і Prevotella intermedia теж зменшились на третьому етапі, 

окрім Candida albicans – максимальне значення цього мікроорганізму не 

змінилось 3,9 Lg /зразок. Actinobacillus actinomycetemcomitans не було 

ідентифіковано. 

          Аналіз сили засвідчив низьке значення коефіцієнту 1-β у загальної 

бактеріальної маси, яке становило 0,24. Відтак при встановленому розмірі 

ефекту, мінімальним числом спостережень яке б дозволило отримати значимі 

результати є 132.  

       Порівняння динаміки показників навколо опорних елементів із цирконій 

оксиду, визначених при другому і третьому етапах клінічного дослідження, 

засвідчило наступне.    

       На третьому етапі навколо абатментів з цирконію оксиду максимальне 

значення усіх бактерій (окрім Actinobacillus actinomycetemcomitans) 

збільшувалось у порівнянні із другим етапом (табл.5.15), однак  воно було все 
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ще меншим, ніж навколо зуба на першому етапі. Медіана  Porphyromonas 

gingivalis та Tannerella forsythensis збільшилась на третьому етапі - 1,95 [0,8; 2,4] 

Lg /зразок та 0,55 [0; 2,3]  Lg /зразок відповідно. 

 

          Таблиця 5.15 – Порівняння динаміки показників ПЛР навколо опорних 

елементів із цирконій оксиду на другому етапі із третім етапом клінічного 

дослідження  

 

Етап 2 vs 3 
Етап 2 ZrO2 Етап 3 ZrO2 p 1-β TSS 

Me 
[25%; 75%] Max Me 

[25%; 75%] Max W-test   

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 0 [0; 0] 2,3 0 [0; 0] 0 – – – 

Porphyromonas 
gingivalis 

1,65 
[1,1; ,3] 3,7 1,95 

 [0,8; 2,4] 6,4 0,75 – – 

Tannerella forsythensis 0,50 [0; 1,6] 3,2 0,55 [0; 2,3] 4,7 0,78 – – 
Treponema denticola 0 [0; 0] 1,7 0 [0; 1,3] 4,8 0,12 0.34 88 
Prevotella intermedia 0 [0; 0,3] 1,0 0,1 [0; 0,7] 1,3 0,27 0.19 180 
Candida albicans 0 [0; 0] 3,8 0 [0; 0] 3,9 0,79 – – 
Загальна бакт. маса 4,45 

 [4,0; 5,7] 7,3 5,10 
 [4,4; 5,6] 6,9 0,18 0.13 292 

 
 

          Порівняння динаміки показників навколо титанових опорних елементів, 

визначених при першому та другому етапах клінічного дослідження, 

встановила наступне.    

          Максимальне значення  усіх мікроорганізмів (окрім Actinobacillus 

actinomycetemcomitans та Candida albicans) зменшувалось на другому етапі 

навколо титанових опорних елементів у порівнянні із зубом на першому етапі 

(табл.5.16). Максимальне значення Candida albicans залишилось таким самим, 

як і на першому етапі (3.9 Lg /зразок). Показник медіани у Porphyromonas 

gingivalis та Tannerella forsythensis збільшився на другому етапі - 2,5 [1,6; 3,2] 

Lg /зразок та 2,0 [1,1; 3,1] Lg /зразок відповідно. 
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          Таблиця 5.16 – Порівняння  динаміки показників ПЛР навколо титанових 

опорних елементів на першому етапі із другим етапом клінічного дослідження 

 

Етап 1 vs 2 
Етап 1 зуб Етап 2 Ti p 1-β TSS 
Me 

[25%; 75%] 
Max Me 

[25%; 75%] 
Max W-test   

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans – – 0 [0; 0] 0 – – – 

Porphyromonas 
 gingivalis 1,75 [0; 3,7] 6,9 2,5 [1,6; 3,2] 5,1 0,29 – – 

Tannerella forsythensis 1,35 [0; 2,2] 6,3 2,0 [1,1; 3,1] 4,6 0,43 – – 
Treponema denticola 0 [0; 1,4] 5,6 0 [0; 1,2] 4,3 0,92 – – 
Prevotella intermedia 0 [0; 0,6] 5,6 0 [0; 0,9] 3,9 0,87 – – 
Candida albicans 0 [0; 0] 3,9 0 [0; 0,9] 3,9 0,35 – – 
Загальна бакт. маса 5,65 

 [5,0; 6,1] 7,5 5,15 
 [4,7; 6,1] 7,8 0,33 – – 

 

          Порівняння динаміки показників навколо титанових опорних елементів, 

визначених при першому та третьому етапах клінічного дослідження, свідчить 

про наступне.    

          На третьому етапі навколо титанових опорних елементів максимальне 

значення  усіх мікроорганізмів (окрім Actinobacillus actinomycetemcomitans та 

Candida albicans) зменшувалось у порівнянні із зубом на першому етапі 

(табл.5.17). Медіана у Porphyromonas gingivalis та Tannerella forsythensis 

збільшилась на третьому етапі клінічного дослідження - 2,10 [1,2; 3,1]                   

Lg /зразок та 1,75 [0; 3,4] Lg /зразок відповідно. 

Порівняння динаміки показників навколо титанових опорних елементів, 

визначених при другому і третьому етапах клінічного дослідження, вказує на 

наступне.    

          На третьому етапі медіана Porphyromonas gingivalis та Tannerella 

forsythensis зменшилась навколо титану у порівнянні із другим етапом - 2,10 

[1,2; 3,1] Lg /зразок та 1,75 [0; 3,4] Lg /зразок відповідно (табл. 5.18). 
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          Таблиця 5.17 - Порівняння динаміки показників ПЛР навколо титанових 

опорних елементів на третьому етапі із першим етапом  

 

Етап 1 vs 3 
Етап 1 зуб Етап 3 Ti p 1-β TSS 
Me  

[25%; 75%] Max Me  
[25%; 75%] Max W-test   

A.actinomycetem 
comitans – – 0 [0; 0] 2,50 – – – 

Porphyromonas 
gingivalis 

1,75  
[0; 3,7] 6,9 2,10 

 [1,2; 3,1] 4,80 0,64 – – 

Tannerella forsythensis 1,35 [0; 2,2] 6,3 1,75 [0; 3,4] 5,40 0,66 – – 

Treponema denticola 0 [0; 1,4] 5,6 0 [0; 1,6] 2,90 0,78 – – 

Prevotella intermedia 0 [0; 0,6] 5,6 0 [0; 0,8] 2,50 0,86 – – 

Candida albicans 0 [0; 0] 3,9 0 [0; 0] 3,90 0,86 – – 

Загальна бакт. маса 5,65 
 [5,0; 6,1] 7,5 6,10  

[4,8; 7,1] 7,50 0,39 – – 

 

 

          Таблиця 5.18 - Порівняння динаміки показників ПЛР навколо титанових 

опорних елементів на третьому етапі із другим етапом клінічного дослідження 

 

Етап 2 vs 3 
Етап 2 Ti Етап 3 Ti p 1-β TSS 

Me 
[25%; 75%] Max Me 

[25%; 75%] Max W-test   

Actinobacillus 
actinomycetemcomitans 0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 2,50 – – – 

Porphyromonas 
gingivalis 

2,5 
 [1,6; 3,2] 5,1 2,10 

 [1,2; 3,1] 4,80 0,35 – – 

Tannerella forsythensis 2,0 [1,1; 3,1] 4,6 1,75 [0; 3,4] 5,40 0,50 – – 

Treponema denticola 0 [0; 1,2] 4,3 0 [0; 1,6] 2,90 0,87 – – 

Prevotella intermedia 0 [0; 0,9] 3,9 0 [0; 0,8] 2,50 0,50 – – 

Candida albicans 0 [0; 0,9] 3,9 0 [0; 0] 3,90 0,42 – – 

Загальна бакт. маса 5,15  
[4,7; 6,1] 7,8 6,10 

 [4,8; 7,1] 7,50 0,27 0.16 230 
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         Максимальне значення на третьому етапі зменшилось у Porphyromonas 

gingivalis (4,80 Lg /зразок), Treponema denticola (2,90 Lg /зразок), Prevotella 

intermedia (2,50 Lg /зразок). Максимальне значення Tannerella forsythensis 

збільшилось (5,40 Lg /зразок), а Candida albicans залишилось незмінним (3,9 Lg 

/зразок). 

При порівнянні відсотка виявлених мікроорганізмів на опорних 

елементах імплантатів на другому етапі (табл. 5.19) визначено, що найвищий 

відсоток виявлення був у Porphyromonas gingivalis (85,7±9,4) на титані. Відсоток 

виявлення на титанових опорних елементах був вищий, ніж на опорних 

елементах з цирконію оксиду також для таких мікрорганізмів: Tannerella 

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

(28,6±12,1).  Actinobacillus actinomycetemcomitans було виявлено лише навколо 

цирконію оксиду (7,1±6,9). Відсоток виявлення Prevotella intermedia  (28,6±12,1) 

був одинаковим і на титані, і на цирконій оксиді.  

 

Таблиця 5.19 - відсоток виявлених мікроорганізмів в результаті ПЛР на 

опорних елементах з цирконій оксиду та титану 

 

 

 
Actinobacillus 
Actinomyce 
tem comitans 

Porphyro 
monas 

gingivalis 

Tannerella 
forsythensis 

Treponema 
denticola 

Prevotella 
intermedia 

Candida 
albicans 

Етап 2       

ZrO2 7,1±6,9 78,6±11 50±13,4 14,3±9,4 28,6±12,1 21,4±11 

Ti 0 85,7±9,4 78,6±11 28,6±12,1 28,6±12,1 28,6±12,
1 

ZrO2/Ti p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Етап 3       

ZrO2 0 78,6±11 50±13,4 35,7±12,8 50±13,4 14,3±9,4 

Ti 7,1±6,9 78,6±11 64,3±12,8 42,9±13,2 42,9±13,2 14,3±9,4 

ZrO2/Ti p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
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          На третьому етапі Porphyromonas gingivalis (78,6±11) та Candida albicans 

(14,3±9,4) виявлено однаковий відсоток на обох видах абатментів. Проте, 

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

показники на титані. Відсоток виявлення Prevotella intermedia  (50±13,4) був 

вищим на цирконій оксиді. Actinobacillus actinomycetemcomitans було виявлено 

лише навколо титану (7,1±6,9).   

   

5.5 Порівняльна оцінка інтенсивності утворення біоплівки на зубах, 

цирконій оксидних та титанових опорних елементах за результатами 

бактеріологічних посівів 

 

          Результати бактеріологічних посівів складу біоплівки на першому етапі 

клінічного дослідження біля зубів наведені в таблиці 5.20 та рисунку 5.19. 

          Медіана (Ме) усіх висіяних бактерій на першому етапі клінічного 

дослідження була рівня нулю, однак чотири бактерії, а саме  St.epidermidis, 

Candida, St.saprophyticus та Str.viridans, показали чіткі показники верхнього 

процентилю (табл.6.11). Максимальне значення визначено для гриба роду 

Candida, яке становило 5•108  КУО/мл, що яскраво демонструє рисунок.  

           

Таблиця 5.20 – Результати  бактеріологічних посівів на першому етапі 

клінічного дослідження 

 
Результати першого етапу Me [25%; 75%] Max 
St.epidermidis 0 [0; 1•104] 1•108 
Candida 0 [0; 1•104] 5•108 
Ent.cloacae 0 [0; 0] 5•107 
St.saprophyticus 0 [0; 1•104] 1•107 
Str.viridans 0 [0; 1•105] 1•108 
Enterobacter aerogenes 0 [0; 0] 0 
E.coli 0 [0; 0] 1•108 
M. morganii 0 [0; 0] 0 
St.aureus 0 [0; 0] 1•108 
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Рисунок 5.19 – Результати  бактеріологічних посівів на першому етапі 

клінічного дослідження 

 
          Результати бактеріологічних посівів складу біоплівки на другому етапі 

клінічного дослідження навколо цирконій оксидних і титанових абатментів 

наведені в таблиці 5.21 та рисунку 5.20. 

 
          Таблиця 5.21 – Порівняння результатів бактеріологічних посівів між  ZrO2 

та Ti на другому етапі клінічного дослідження 

 

Етап 2 

ZrO2 Ti p 1-β TSS 

Me  
[25%; 5%] Max 

Me 
[25%; 
75%] 

Max MW 
U-test   

St.epidermidis 0 [0; 0] 5•107 0 [0; 3•103] 1•107 0,91 0,11 398 
Candida 0 [0; 0] 5•105 0 [0; 3•103] 5•105 0,38 – – 
Ent.cloacae 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0] 5•105 0,95 0,23 138 
St.saprophyticus 0 [0; 0] 3•103 0 [0; 5•103] 5•106 0,30 0,19 180 

Str.viridans 0 [0; 0] 5•108 5,25•104 [0; 
1•107] 5•108 0,63 – – 

Enterobacter 
aerogenes 

2•103 [0; 
1•105] 5•106 0 [0; 0] 1•107 1,00 – – 

E.coli 0 [0; 0] 5•107 0 [0; 0] 5•108 1,00 – – 
M. morganii – – – – – – – 
St.aureus 0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 5•106 0,77 – – 
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          При порівнянні середніх кількостей (Ме) мікроорганізмів на другому 

етапі клінічного дослідження встановлено, що на поверхні абатментів з 

цирконій оксиду медіану із значенням більше нуля мала бактерія Enterobacter 

aerogenes (2•103 [0; 1•105] КУО/мл); на титановій поверхні - Str.viridans (5,25•104 

[0; 1•107] КУО/мл) (табл.5.21).  

          Визначена суттєва різниця у максимальній кількості E.coli, де навколо 

титанових абатментів її було ідентифіковано у значно більшій кількості (5•108 

КУО/мл), ніж навколо цирконій оксидних опорних елементів (рис. 5.20). Проте,  

максимальне значення Ent.cloacae було більше на абатментах з цирконій оксиду 

(1•108 КУО/мл), ніж на титанових (5•105 КУО/мл).  

 

 
 

Рисунок 5.20 – Порівняння  результатів бактеріологічних посівів між  ZrO2 та 

Ti на другому етапі клінічного дослідження 

 
          Результати бактеріологічних посівів складу біоплівки на третьому етапі 

клінічного дослідження навколо цирконій оксидних і титанових абатментів 

наведені в таблиці 5.22 та рисунку 5.21. 
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          Таблиця 5.22 – Порівняння  результатів бактеріологічних посівів між  

ZrO2 та Ti на третьому етапі клінічного дослідження 

 

Третій етап 
ZrO2 Ti p 1-β TSS 

Me  
[25%; 75%] Max Me  

[25%; 75%] Max MW 
 U-test   

St.epidermidis 0 [0; 5•105] 5•107 3•104 [0;1•106] 5•107 0,42 – – 
Candida 0 [0; 0] 1•107 0 [0; 0] 5•105 0,58 – – 
Ent.cloacae 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0] 1•104 1,0 – – 
St.saprophyticus 0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 5•105 0,77 – – 
Str.viridans 5•103[0;1•104] 1•107 0 [0; 1•108] 1•108 0,84 0,50 56 
Enterobacter 
aerogenes – – – – – – – 

E.coli 0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 1•106 0,77 – – 
M. morganii 0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 5•106 0,77 – – 
St.aureus – – – – – – – 

 
 

 
Рисунок 5.21 – Порівняння  результатів бактеріологічних посівів між  ZrO2 та 

Ti на третьому етапі клінічного дослідження 

 
При порівнянні середніх кількостей (Ме) мікроорганізмів на третьому 

етапі встановлено, що на поверхні з цирконій оксиду медіану із значенням 
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більше нуля мала бактерія Str.viridans (5•103 [0; 1•104] КУО/мл); на титановій 

поверхні - St.epidermidis (3•104 [0; 1•106] КУО/мл). Проте, максимальне 

значення Str.viridans було вище на титані (1•108 КУО/мл).  

          Також, значну різницю на третьому етапі клінічного дослідження 

показала бактерія Ent.cloacae. Максимальне значення якої було вище на 

опорних елементах з цирконій оксиду (1•108 КУО/мл), ніж на титанових 

опорних елементах (1•104 КУО/мл). 

          Порівняння динаміки показників бактеріологічних посівів навколо зубів і 

опорних елементів із цирконій оксиду при першому та другому етапах 

клінічного дослідження засвідчили наступне. 

          Медіана бактерії Enterobacter aerogenes на другому етапі становила 2•103 

[0; 1•105] КУО/мл, а максимальне значення зросло від нуля до 5•106 КУО/мл. 

Максимальні значення Candida та St.saprophyticus зменшились (5•105 КУО/мл 

та 3•103КУО/мл відповідно) навколо абатментів з цирконію оксиду у порівнянні 

із зубом (табл.5.23). 

           

          Таблиця 5.23 – Порівняння динаміки показників бактеріологічних посівів 

навколо  опорних елементів з цирконій оксиду на другому етапі порівняно із 

першим етапом клінічного дослідження 

 

Етап 1 vs 2 
Етап 1 зуб Етап 2 ZrO2 p 1-β TSS 

Me [25%; 
75%] Max Me [25%; 

75%] Max W-test   

St.epidermidis 0 [0; 1•104] 1•108 0 [0; 0] 5•107 0,69 – – 
Candida 0 [0; 1•104] 5•108 0 [0; 0] 5•105 0,07 0.17 212 

Ent.cloacae 0 [0; 0] 5•107 0 [0; 0] 1•108 0,59 – – 
St.saprophyticus 0 [0; 1•104] 1•107 0 [0; 0] 3•103 0,07 0,24 134 

Str.viridans 0 [0; 1•105] 1•108 0 [0; 0] 5•108 0,67 – – 
Enterobacter 

aerogenes 0 [0; 0] 0 2•103  
[0; 1•105] 5•106 – – – 

E.coli 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0] 5•107 – – – 
M. morganii 0 [0; 0] 0 – – – – – 

St.aureus 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0] 0 – – – 
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Аналіз сили засвідчив низьке значення коефіцієнту 1-β у Candida  та 

St.saprophyticus, яке становило 0,17 та 0,24 відповідно. Відтак при 

встановленому розмірі ефекту, мінімальним числом спостережень яке б 

дозволило отримати статистично значимі результати є 212 та 134.  

         Порівняння динаміки показників бактеріологічних посівів навколо зубів 

та опорних елементів із цирконій оксиду при першому і третьому етапах 

клінічного дослідження засвідчили наступне. 

          Медіана бактерії Str.viridans на третьому етапі становила 5•103 [0; 1•104] 

КУО/мл, а максимальне значення знизилось від 1•108 навколо зуба до 1•107 

КУО/мл навколо цирконій оксиду. Максимальне значення Candida теж 

зменшились ( від 5•108КУО/мл до 1•107 КУО/мл) навколо абатментів з цирконію 

оксиду у порівнянні із зубом (табл.5.24). 

           

          Таблиця 5.24 – Порівняння динаміки показників бактеріологічних посівів 

навколо  опорних елементів з цирконій оксиду на першому етапі порівняно із 

третім етапом клінічного дослідження 

 
Етап 1 vs 3 Етап 1 зуб Етап 3 ZrO2 p 1-β TSS 

Me  
[25%; 75%] 

Max Me  
[25%; 75%] 

Max W-test   

St.epidermidis 0 [0; 1•104] 1•108 0 [0; 5•105] 5•107 0,73 – – 
Candida 0 [0; 1•104] 5•108 0 [0; 0] 1•107 0,07 0.16 220 
Ent.cloacae 0 [0; 0] 5•107 0 [0; 0] 1•108 1,00 – – 
St.saprophyticus 0 [0; 1•104] 1•107 0 [0; 0] 0 0,07 – – 
Str.viridans 0  

[0; 1•105] 
1•108 5•103  

[0; 1•104] 
1•107 0,68 0.22 148 

Enterobacter 
aerogenes 

0 [0; 0] 0 – – – – – 

E.coli 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0] 0 – – – 
M. morganii 0 [0; 0] 0 0 [0; 0] 0 – – – 
St.aureus 0 [0; 0] 1•108 – – – – – 
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Аналіз сили показав  низьке значення коефіцієнту 1-β у Candida  та 

Str.viridans, яке становило 0,16 та 0,22 відповідно. Відтак при встановленому 

розмірі ефекту, мінімальним числом спостережень яке б могло отримати 

статистично значимі результати є 220 та 148.  

        Порівнянням динаміки показників бактеріологічних посівів навколо 

опорних елементів із цирконій оксиду при другому у третьому етапах 

клінічного дослідження виявлено наступне. 

          На третьому етапі клінічного дослідження максимальні значення 

зменшувались у St.saprophyticus, Str.viridans та E.coli, а збільшувались у Candida 

(від 5•105 до 1•107 КУО/мл)  (табл. 5.25).  

 

          Таблиця 5.25 – Порівняння динаміки показників бактеріологічних посівів 

навколо  опорних елементів з цирконій оксиду на другому етапі порівняно із 

третім етапом клінічного дослідження 

 

Етап 2 vs 3 Етап 2 ZrO2 Етап 3 ZrO2 p 1-β TSS 
Me 

 [25%; 75%] 
Max Me  

[25%; 75%] 
Max W-test   

St.epidermidis 0 [0; 0] 5•107 0 [0; 5•105] 5•107 0,47 – – 
Candida 0 [0; 0] 5•105 0 [0; 0] 1•107 – 0.14 256 
Ent.cloacae 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0] 1•108 0,65 – – 
St.saprophyticus 0 [0; 0] 3•103 0 [0; 0] 0 – – – 
Str.viridans 0 [0; 0] 5•108 5•103 [0; 1•104] 1•107 0,59 0.18 190 
Enterobacter 
aerogenes 

2•103  
[0; 1•105] 

5•106 – – – – – 

E.coli 0 [0; 0] 5•107 0 [0; 0] 0 – – – 
M. morganii – – 0 [0; 0] 0 – – – 
St.aureus 0 [0; 0] 0 – – – – – 
 

Батерії Enterobacter aerogenes (5•106 КУО/мл) та E.coli (5•107 КУО/мл) 

були ідентифіковані на другому етапі, однак не були присутні на третьому. На 

третьому етапі не було ідентифіковано St.saprophyticus, Enterobacter aerogenes, 

E.coli, M. Morganii та St.aureus. 
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          Аналіз сили показав  низьке значення коефіцієнту 1-β у Candida  та 

Str.viridans, яке становило 0,14 та 0,18 відповідно. Відтак при встановленому 

розмірі ефекту, мінімальним числом спостережень яке б могло отримати 

статистично значимі результати є 256 та 190.  

         Порівняння динаміки показників навколо титанових опорних елементів 

при першому та другому етапах клінічного дослідження показало наступне. 

          На другому етапі при посіві проводили навколо титанових опорних 

елементів імплантатів, ідентифіковано усі бактерії, окрім Morganella Morganii, 

якої не було і навколо зуба разом із Enterobacter aerogenes (табл.5.26).  

 
          Таблиця 5.26 – Порівняння динаміки показників бактеріологічних посівів 

навколо титанових опорних елементів на другому етапі порівняно з першим 

етапом клінічного дослідження 

 
Етап 1 vs 2 Етап 1 зуб Етап 2 Ti p 1-β TSS 

Me 
[25%; 75%] 

Max Me 
 [25%; 75%] 

Max W-test   

St.epidermidis 0 [0; 1•104] 1•108 0 [0; 3•103] 1•107 0,35 0.13 318 
Candida 0 [0; 1•104] 5•108 0 [0; 3•103] 5•105 0,07 0.17 212 
Ent.cloacae 0 [0; 0] 5•107 0 [0; 0] 5•105 0,11 0.23 138 
St.saprophyticus 0 [0; 1•104] 1•107 0 [0; 5•103] 5•106 0,67 – – 
Str.viridans 0 [0; 1•105] 1•108 5,25•104 [0; 

1•107] 
5•108 

0,58 
– – 

Enterob. aerogenes – – 0 [0; 0] 1•107 – – – 
E.coli 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0]  5•108 0,65 – – 
M. morganii – – – – – – – 
St.aureus 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0] 5•106 – – – 
 

Максимальні значення бактерій St.epidermidis (від 1•108 до 1•107 

КУО/мл), Candida (від 5•108 до 5•105 КУО/мл), Ent.cloacae (від 5•107 до 5•105 

КУО/мл), St.aureus (від 1•108 до 5•106 КУО/мл) та St.saprophyticus (від 1•107 до 

5•106 КУО/мл) зменшились на титанових абатментах на другому етапі. 

Максимальні значення бактерій Str.viridans (від 1•108 до 5•108 КУО/мл), 
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Enterobacter aerogenes (1•107 КУО/мл), E.coli (від 1•108 до 5•108 КУО/мл), 

навпаки, збільшились на титані у порівнянні із зубом на першому етапі 

дослідження. 

          Аналіз сили засвідчив значення 0,17 коефіцієнту 1-β у Candida.  При 

встановленому розмірі ефекту, мінімальним числом спостережень яке б 

дозволило отримати статистично значимі результати є 212. 

         Порівняння динаміки показників навколо титанових опорних елементів 

при першому та третьому етапах клінічного дослідження засвідчило наступне. 

На третьому етапі не було ідентифіковано Enterobacter aerogenes та St.aureus 

навколо титанових абатментів. M. morganii була присутня навколо титану, 

однак не було навколо зубів. Медіана St.epidermidis на третьому етапі становила 

3•104 [0; 1•106] КУО/мл. Максимальне значення усіх бактерій окрім Str.viridans 

(воно не змінилось і становило 1•108) було меншим навколо титанових 

абатментів на третьому етапі, ніж навколо зуба на першому (табл. 5.27). 

 

          Таблиця 5.27 – Порівняння динаміки показників бактеріологічних посівів 

навколо титанових опорних елементів на третьому етапі порівняно з першим 

етапом клінічного дослідження 

 
Етап 1 vs 3 Етап 1 зуб Етап 3 Ti p 1-β TSS 

Me  
[25%; 75%] 

Max Me 
 [25%; 75%] 

Max W-test   

St.epidermidis 0 [0; 1•104] 1•108 3•104 [0; 1•106] 5•107 0,23 – – 
Candida 0 [0; 1•104] 5•108 0 [0; 0] 5•105 0,07 0.17 212 
Ent.cloacae 0 [0; 0] 5•107 0 [0; 0] 1•104 0,11 0.24 134 
St.saprophyticus 0 [0; 1•104] 1•107 0 [0; 0] 5•105 0,22 0.22 144 
Str.viridans 0 [0; 1•105] 1•108 0 [0; 1•108] 1•108 0,40 0.13 298 
Enterobacter 
aerogenes 

– – – – – – – 

E.coli 0 [0; 0] 1•108 0 [0; 0]  1•106 0,65 0.14 262 
M. morganii – – 0 [0; 0] 5•106 – – – 
St.aureus 0 [0; 0] 1•108 – – – – – 
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          Порівняння динаміки показників навколо титанових опорних елементів 

при другому та третьому етапах клінічного дослідження засвідчило наступне. 

          Встановлено, що при використанні титанових абатментів на третьому 

етапі порівняно з другим, достовірно (р=0,02) збільшилась кількість 

St.epidermidis: з  0 [0; 3•103] до 3•104 [0; 1•106]. Проте, потужність даної різниці 

є невеликою (0,19) і при визначеному розмірі ефекту лише спостереження на 88 

пацієнтах надасть змогу стверджувати про високу статистичну потужність. 

Максимальні значення мікроорганізмів St.epidermidis, Ent.cloacae, 

St.saprophyticus, Str.viridans та E.coli на третьому етапі були меншими, ніж на 

другому етапі. На другому етапі не було висіяно одного мікроорганізма - M. 

morganii, а на третьому двох: Enterobacter aerogenes та St.aureus (табл.5.28). 

 

          Таблиця 5.28 – Порівняння динаміки показників бактеріологічних посівів 

навколо титанових опорних елементів на третьому етапі порівняно з другим 

етапом клінічного дослідження 

 
   Етап 2 vs 3 Етап 2 Ti Етап 3 Ti p 1-β TSS 

Me 
[25%; 75%] 

Max Me 
[25%; 75%] 

Max W-test   

St.epidermidis 0  
[0; 3•103] 

1•107 3•104  
[0; 1•106] 

5•107 0,02 0.19 176 

Candida 0 [0; 3•103] 5•105 0 [0; 0] 5•105 0,65 – – 
Ent.cloacae 0 [0; 0] 5•105 0 [0; 0] 1•104 0,18 0.25 124 
St.saprophyticus 0 [0; 5•103] 5•106 0 [0; 0] 5•105 0,22 0.16 216 
Str.viridans 5,25•104  

[0; 1•107] 
5•108 0  

[0; 1•108] 
1•108 0,59 – – 

Enterobacter aerogenes 0 [0; 0] 1•107 – – – – – 
E.coli 0 [0; 0]  5•108 0 [0; 0]  1•106 – 0.14 258 
M. morganii – – 0 [0; 0] 5•106 – – – 
St.aureus 0 [0; 0] 5•106 – – – – – 
 
 
          При порівнянні відсотка виявлених мікроорганізмів на опорних 

елементах імплантатів визначено, що найвищий відсоток виявлення на другому 
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етапі був у Str.viridans (57,1±13,2) і навколо титанових, і навколо цирконій 

оксидних опорних елементів імплантатів. Відсоток виявлення  Ent.cloacae, 

Str.viridans, Enterobacter aerogenes та E.coli співпадав у обох видів абатментів 

(табл.5.29). Відсоток виявлення St.epidermidis (28,6±12,1), Candida (28,6±12,1) 

та St.saprophyticus (28,6±12,1) був вищий навколо титанових абатментів. 

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

 

          Таблиця 5.29 - Похибка відсотка, тобто відсоток виявлених 

мікроорганізмів в результаті бак.посівів на опорних елементах з цирконій 

оксиду та титану 

 
 St. 

epidermidis Candida Ent. 
cloacae 

St. sapro 
phyticus 

Str.    viridans 

Етап 2      

ZrO2 21,4±11 7,1±6,9 14,3±9,4 7,1±6,9 57,1±13,2 

Ti 28,6±12,1 28,6±12,1 14,3±9,4 28,6±12,1 57,1±13,2 

ZrO2/Ti p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Етап 3      

ZrO2 42,9±13,2 14,3±9,4 7,1±6,9 0 57,1±13,2 

Ti 57,1±13,2 21,4±11 7,1±6,9 7,1±6,9 42,9±13,2 

ZrO2/Ti p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 
E.coli M. morganii St. aureus Enterobacter 

aerogenes 
Етап 2     

ZrO2 7,1±6,9 0 0 7,1±6,9 
Ti 7,1±6,9 0 7,1±6,9 7,1±6,9 
ZrO2/Ti p>0,05 – p>0,05 p>0,05 
     
Етап 3     
ZrO2 0 0 0 0 
Ti 7,1±6,9 7,1±6,9 0 0 
ZrO2/Ti p>0,05 p>0,05 – – 
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          Найвищий відсоток виявлення на третьому етапі був у St.epidermidis 

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

абатментів з цирконію оксиду. St.saprophyticus (7,1±6,9), E.coli (7,1±6,9) та 

M.morganii (7,1±6,9) було ідентифіковано лише навколо титану. Enterobacter 

aerogenes та St.aureus були відсутніми навколо обох типів абатментів на 

третьому етапі клінічного дослідження 

 

5.6 Кореляційна матриця пародонтальних патогенів, які були 

ідентифіковані у клінічному дослідженні 

 

          У таблицях 5.30 - 5.34 подані показники кореляції пародонтальних 

патогенів, які були ідентифіковані у пацієнтів на трьох етапах дослідження.  

Кольором у таблицях виділено статистично достовірну кореляцію між 

мікроорганізмами, тобто р<0,05. Знак «мінус» означає, що при збільшенні 

одного мікроорганізму було пригнічення росту іншого. 

          Кореляція мікроорганізмів навколо зубів на першому етапі клінічного 

дослідження представлена у таблиці 5.30 та рисунку 5.22. Визначена 

статистично достовірна (р<0,05) кореляція між Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythensis, Treponema denticola, Prevotella intermedia та загальною 

бактеріальною масою. Тобто при збільшенні або зменшенні одного показника, 

відповідно буде збільшуватись або зменшуватись інший. Доведена кореляція 

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

gingivalis та Treponema denticola (0,71), між Porphyromonas gingivalis та 

Prevotella intermedia (0,58). Також, спостерігалась кореляція між Treponema 

denticola і Tannerella forsythensis (0,70), Treponema denticola і Prevotella 

intermedia (0,71), Tannerella forsythensis і Prevotella intermedia (0,58). 

Як засвідчують рисунок, поміж Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythensis та Treponema denticola існують прямі кореляційні залежності.  
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          Таблиця 5.30 – Кореляція  мікроорганізмів навколо зубів на першому етапі 

клінічного дослідження 

 

Перший етап  
(зуб) 
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Actinobacillus 
actinomycetemcomit. 1,00       

Porphyromonas 
gingivalis  1,00 0,82 0,71 0,58 0,19 0,70 

Tannerella forsythensis  0,82 1,00 0,70 0,58 0,14 0,69 

Treponema denticola  0,71 0,70 1,00 0,71 0,07 0,80 

Prevotella intermedia  0,58 0,58 0,71 1,00 0,34 0,59 

Candida albicans  0,19 0,14 0,07 0,34 1,00 0,07 

Загальна бакт. маса  0,70 0,69 0,80 0,59 0,07 1,00 
 
 

Зокрема найвищі значення Porphyromonas gingivalis спостерігаються у 

двох випадках: коли є високі значення Tannerella forsythensis незалежно від 

значень Treponema denticola; коли є високі значення Treponema denticola. 

        Кореляція мікроорганізмів навколо опорних елементів з цирконію оксиду 

на другому та третьому етапах клінічного дослідження подано у таблицях 5.31-

5.32 та рисунках 5.23-5.24. На другому етапі статистично достовірна кореляція 

спостерігалась між Porphyromonas gingivalis та Treponema denticola (0,56). 

          Рисунок 5.24 демонструє, що при збільшенні значень Porphyromonas 

gingivalis достовірно збільшується кількість Treponema denticola (r=0,56; 

p<0,05) навколо опорних елементів з цирконій оксиду на другому етапі 

клінічного дослідження. 
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Рисунок 5.22 - Взаємозв’язок між мікроорганізмами навколо зубів на першому 

етапі клінічного дослідження 

 
 
          Таблиця 5.31 – Кореляція мікроорганізмів навколо опорних елементів з 

цирконію оксиду на другому етапі клінічного дослідження 
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Actinobacillus 
actinomycetemcomit. 1,00 0,14 -0,24 -0,11 -0,16 -0,13 -0,05 

Porphyromonas 
gingivalis 0,14 1,00 0,44 0,56 0,06 -0,18 0,10 

Tannerella forsythensis -0,24 0,44 1,00 0,39 0,31 0,07 0,04 
Treponema denticola -0,11 0,56 0,39 1,00 0,47 -0,18 0,19 
Prevotella intermedia -0,16 0,06 0,31 0,47 1,00 0,04 0,00 

Candida albicans -0,13 -0,18 0,07 -0,18 0,04 1,00 0,51 
Загальна бакт. маса -0,05 0,10 0,04 0,19 0,00 0,51 1,00 
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Рисунок 5.23 - Взаємозв’язок поміж значеннями Porphyromonas gingivalis та 

Treponema denticola на другому етапі навколо абатментів з цирконій оксиду 

 
          На третьому етапі клінічного дослідження (табл.5.31) статистично 

достовірна кореляція спостерігалась між: Porphyromonas gingivalis та Tannerella 

forsythensis (0,58),  Porphyromonas gingivalis та Candida albicans (0,65), Tannerella 

forsythensis і Treponema denticola (0,69), Tannerella forsythensis і Candida albicans 

(0,54). Також, на третьому етапі була присутня статистично достовірна 

кореляція між загальною бактеріальною масою та Treponema denticola (0,77). 

Як засвідчує рисунок 5.24, поміж Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

forsythensis та Treponema denticola існують прямі кореляційні залежності. 

Зокрема найвищі значення Porphyromonas gingivalis спостерігаються у двох 

випадках: або коли є високі значення Tannerella forsythensis; або коли є високі 

значення Treponema denticola.  

          Кореляція мікроорганізмів навколо опорних елементів з титану на 

другому та третьому етапі клінічного дослідження подана у таблицях 5.33-5.34 

та рисунку 5.25. 
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          Таблиця 5.32 – Кореляція мікроорганізмів навколо опорних елементів з 

цирконію оксиду на третьому етапі клінічного дослідження 
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Actinobacillus 
actinomycetemcomit. 1,00       

Porphyromonas 
gingivalis  1,00 0,58 0,43 -0,09 0,65 0,50 

Tannerella forsythensis  0,58 1,00 0,69 0,30 0,54 0,52 
Treponema denticola  0,43 0,69 1,00 0,42 0,24 0,77 
Prevotella intermedia  -0,09 0,30 0,42 1,00 -0,02 0,17 

Candida albicans  0,65 0,54 0,24 -0,02 1,00 0,34 
Загальна бакт. маса  0,50 0,52 0,77 0,17 0,34 1,00 

 
 

 
Рисунок 5.24 – Взаємозв’язок поміж мікроорганізмами на третьому етапі 

клінічного дослідження навколо опорних елементів з цирконій оксиду 
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На другому етапі статистично достовірна кореляція спостерігалась між 

Porphyromonas gingivalis та Tannerella forsythensis (0,74), Porphyromonas 

gingivalis та Treponema denticola (0,62). Також, виявлена кореляція між 

Tannerella forsythensis та Treponema denticola (0,60), Tannerella forsythensis та 

Candida albicans (0,59). Загальна бактеріальна маса корелювала із Treponema 

denticola (0,73). 

 

          Таблиця 5.33 – Кореляція мікроорганізмів навколо опорних елементів з 

титану на другому етапі клінічного дослідження 
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Actinobacillus 
actinomycetemcomit. 1,00       

Porphyromonas 
gingivalis  1,00 0,74 0,62 0,31 0,44 0,26 

Tannerella forsythensis  0,74 1,00 0,60 0,29 0,59 0,25 
Treponema denticola  0,62 0,60 1,00 0,37 0,31 0,73 
Prevotella intermedia  0,31 0,29 0,37 1,00 -0,29 0,32 

Candida albicans  0,44 0,59 0,31 -0,29 1,00 0,28 
Загальна бакт. маса  0,26 0,25 0,73 0,32 0,28 1,00 

 
 

Рисунок 5.25 демонструє, що при при збільшенні Porphyromonas gingivalis 

зростає вміст Tannerella forsythensis  (r=0,74; p<0,05) на другому етапі навколо 

титанових опорних елементів імплантатів. 

          На третьому етапі клінічного дослідження (табл.5.34) навколо титанових 

абатментів статистично достовірна кореляція спостерігалась лише між 

Porphyromonas gingivalis та Tannerella forsythensis (0,58), а також між Prevotella 

intermedia та Treponema denticola (0,64). 
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Рисунок 5.25 – Взаємозв’язок поміж значеннями Porphyromonas gingivalis та 

Treponema denticola на другому етапі клінічного дослідження навколо 

титанових опорних елементів 

           

          Таблиця 5.34 – Кореляція мікроорганізмів навколо опорних елементів з 

титану на третьому етапі клінічного дослідження 
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Actinobacillus 

actinomycetemcomit. 1,00 0,17 -0,03 0,16 0,21 -0,11 0,28 

Porphyromonas 
gingivalis 0,17 1,00 0,58 0,25 0,35 -0,43 0,16 

Tannerella forsythensis -0,03 0,58 1,00 0,28 0,13 -0,16 0,01 
Treponema denticola 0,16 0,25 0,28 1,00 0,64 0,01 -0,02 
Prevotella intermedia 0,21 0,35 0,13 0,64 1,00 -0,12 -0,06 

Candida albicans -0,11 -0,43 -0,16 0,01 -0,12 1,00 0,22 
Загальна бакт. маса 0,28 0,16 0,01 -0,02 -0,06 0,22 1,00 

 

          У даному розділі подані результати експериментального дослідження, де 

проведено порівняльну характеристику інтенсивності утворення біоплівки на 
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трьох типах титанових поверхнях (механічно полірований титан, нітрид титану 

та піскоструменево оброблена та кислотно протравлена поверхня титану) та 

цирконій оксидній поверхні. Експериментальне дослідження у свою чергу 

поділялося на in vivo та in vitro. 

          Усі поверхні експериментальних взірців у дослідженнях in vivo та in vitro 

були заселені бактеріями; проте, чіткі відмінності спостерігалися у різних 

експериментальних групах (р<0,05). Найбільше колоній Streptococcus mitis 

спостерігалось на ПОКП-поверхні титану, як до механічної очистки, так і після. 

Найбільш яскрава різниця у рівні колонізації Str. mitis виявлена на поверхні 

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

очистки – найменше на механічно полірованій поверхні титану (р<0,05).  

Найбільше колоній Streptococcus salivarius виявилось на ПОКП-поверхні 

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

колонізації Str. salivarius визначена на поверхні оксиду цирконію, де 

констатували найменше колоній до очистки та після неї, що дозволяє 

рекомендувати опорні елементи з даного матеріалу пацієнтам із різним станом 

гігієни порожнини рота.  

          У дослідженнях із залученням скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) 

вивчали площу покриття поверхонь біоплівкою. Найменший відсоток покриття 

поверхні бактеріями мала поверхня механічно полірованого титану (8%) та 

цирконію оксиду (12%), а найбільш шорстка піскоструменно оброблена та 

кислотно протравлена поверхня (Ra ≥ 2,0 µm)  показала до  54% покриття 

поверхні біоплівкою. 

										При порівнянні відсотка виявлених мікроорганізмів в результаті 

полімеразної ланцюгової реакції на опорних елементах імплантатів на другому 

етапі визначено, що найвищий відсоток визначення для Porphyromonas 

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

титанових опорних елементах був вищий, ніж на опорних елементах з цирконію 

оксиду для таких мікрорганізмів: Tannerella forsythensis (78,6±11), Treponema 

denticola (28,6±12,1), Candida albicans (28,6±12,1). Actinobacillus 
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actinomycetemcomitans виявлено лише навколо цирконію оксиду (7,1±6,9). 

Відсоток виявлення Prevotella intermedia  (28,6±12,1) був одинаковим і на титані, 

і на цирконій оксиді. 

          На третьому етапі обстеження виявлено однаковий відсоток 

Porphyromonas gingivalis (78,6±11) та Candida albicans (14,3±9,4) на обох видах 

абатментів. Проте, Tannerella forsythensis (64,3±12,8) і Treponema denticola 

(42,9±13,2) мали вищі показники на титані, а Actinobacillus 

actinomycetemcomitans виявлено лише навколо титану (7,1±6,9).   

          Отже, результати клінічно-лабораторного дослідження на титанових 

опорних елементах засвідчили, що найвищий відсоток виявлення був саме у P. 

gingivalis на усіх трьох етапах дослідження (етап № 1 – 71,4 ± 12,1; етап № 2 – 

85,7 ± 9,4;  етап № 3 - 78,6 ± 11). Однак, згідно стандартної таблиці кількості 

патогенів у біотопі пародонтальної кишені (Lg/зразок) кількість P. gingivalis не 

перевищувала норми за виключенням одного пацієнта на етапі №2 (5,1 Lg).  

          При аналізі бактеріологічних посівів найвищий відсоток виявлення на 

другому етапі дослідження був у Str.viridans (57,1±13,2) і навколо титанових, і 

навколо цирконій оксидних опорних елементів імплантатів.  Str.viridans входить 

до нормальної мікрофлори ротової порожнини. Відсоток виявлення  Ent.cloacal, 

Str.viridans, Enterobacter aerogenes та E.coli співпадав у обох видів абатментів. 

Відсоток виявлення St.epidermidis (28,6±12,1), Candida (28,6±12,1) та 

St.saprophyticus (28,6±12,1) був вищий навколо титанових абатментів. St.aureus 

(7,1±6,9) було виявлено лише навколо титану. 

          Найвищий відсоток виявлення на третьому етапі був у St.epidermidis 

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

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

складовими нормального біоценозу середовища порожнини рота. 

St.saprophyticus (7,1±6,9), E.coli (7,1±6,9) та M.morganii (7,1±6,9) було 

ідентифіковано лише навколо титану. Enterobacter aerogenes та St.aureus були 

відсутніми навколо обох типів абатментів на третьому етапі. 
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          Статистично достовірні результати отримані методом кореляційного 

аналізу пародонтальних патогенів, які були ідентифіковані в ході дослідження. 

Такі пародонтопатогени, як Porphyromonas gingivalis та Tannerella forsythensis, 

що входять до “червоного” комплексу [119,169], мали статистично значиму 

кореляцію (р <0,05) на усіх етапах клінічного дослідження.   

 

          Основні положення розділу викладені у наступній публікації:  

 

          1. Готь С-РР, Угрин ММ, Гутор ТГ, Бондарчук ОЛ. Інтенсивність 

утворення біоплівки на оксид цирконієвих опорних елементах імплантатів на 

прикладі полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі та бактеріальних 

посівів. Новини стоматології. 2018;(4):77-81 [8]. 

          2. Готь С-РР, Угрин ММ, Фаль АЯ, Бариляк АЯ, Панас МА. Інтенсивність 

утворення біоплівки на титанових і оксид-цирконієвих поверхнях у досліді in 

vivo на прикладі STREPTOCOCCUS MITIS та STREPTOCOCCUS 

SALIVARIUS. Укр. стоматол. альманах. 2017;(1):53-60 [9]. 

          3. Готь С-РР, Угрин ММ, Гутор ТГ, Бондарчук ОЛ. Інтенсивність 

утворення біоплівки на титанових опорних елементах імплантатів на прикладі 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі та бактеріальних посівів. 

Клін. стоматологія. 2018;(3):63-8 [10]. 

          4. Готь С-РР, Угрин ММ, Фаль ОМ, Бариляк АЯ, Панас МА. Інтенсивність 

утворення біоплівки на титанових та оксид цирконієвих абатментах в 

експерименті in vitro. Новини стоматології. 2017;(1):76-81 [11]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕНЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

          На сьогодні одним з найефективніших та найперспективніших методів 

лікування дефектів зубних рядів є дентальна імплантація. Удосконалення 

методів лікування не зменшило відсоток населення, що потребує заміщення 

дефектів зубних рядів чи повторного протезування. За даними наукової 

літератури [24,31,35,43] кількість таких пацієнтів від загальної чисельності 

населення України складає більше 70%. Дентальна імплантація,  насамперед, є 

ефективним методом відновлення функції жування, однак є фактори, які 

можуть впливати на її успішність та ставити під ризик довготривалість 

використання імплантатів. Ключовим фактором, який ставить під сумнів 

успішність імплантації – це запалення периімплантних тканин, викликане 

дентальною біоплівкою. Периімплантні захворювання - це сукупний термін, 

який описує запальні процеси в тканинах, що оточують імплантант, а саме: 

периімплантний мукозит та периімплантит [52,115]. Периімплантний мукозит 

визначається як запальне ураження, яке знаходиться в слизовій оболонці 

навколо опорного елементу імплантата, а при периімплантиті запальний процес 

вражає ще й кісткову тканину навколо імплантата [119]. Дослідження показали, 

що периімплантит виникає навколо 10% імплантатів і у 20% пацієнтів через 5-

10 років після встановлення імплантату [129-133]. Пародонтит в анамнезі 

пацієнта пов'язують із вищим ризиком периімплантиту [115,119].    

Периімплантити, спричинені зубним нальотом, є найбільш поширеною 

причиною втрати імплантата [104]. Саме тому одним з ключових факторів 

вибору матеріалу для абатменту є його гігієнічні властивості [76,120,121,159].  

          Характеристика поверхні, а саме її шороховатість, є визначальним 

фактором, який впливає на первинну адгезію та ретенцію мікроорганізмів, що 

сприяє швидшій колонізації біоплівки [115]. Це у свою чергу збільшує ризик 

периімплантних захворювань. У 2004 році Albreksson et al [52] запропоновано 

поділити поверхні титанових поверхонь, згідно наступних категорій: гладкі (Ra 

< 0,5µm), мінімально шорсткі (0,5-1,0 µm), помірної шорсткості (1,1-2,0 µm) та 
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шорсткі (> 2,0 µm). Cуттєвий вплив характеристики поверхні опорних елементів 

імплантатів виправдовує необхідність клінічних та експериментальних 

досліджень, які вивчають інтенсивність утворення біоплівки у залежності від 

виду матеріалу. 

          Саме тому модель нашого дослідження було розроблено так, що воно 

складалося із двох частин: клінічної та експериментальної. Експериментальне 

дослідження у свою чергу поділялося на дві частини, де було взято чотири типи 

поверхні матеріалів: цирконію оксид, механічно полірований титан, нітрид 

титану та ПОКП-поверхня. В цьому дослідженні ми визначали інтенсивність 

утворення біоплівки у залежності від характеру поверхні, щоб вивчити, чи 

впливає ступінь шорсткості поверхні на адгезію та колонізацію 

мікроорганізмів. Результати були представлені на прикладі таких 

мікроорганізмів нормальної мікрофлори ротової порожнини, як Streptococcus 

mitis та Streptococcus salivarius. 

          У клінічній частині дослідження проводили оцінку стану пародонту, 

залежно від матеріалу опорного елемента імплантата (абатмента). Пацієнтам 

проводили пародонтальний скринінг тест, гігієнічний індекс О’Лірі та індекс 

кровоточивості ВОР для оцінки периімплантних тканини навколо цирконій 

оксидних та титанових абатментів. 

          Кореляційний аналіз за Спірменом визначив статистично достовірний 

зв’язок (р<0.05) між гігієнічним статусом пацієнтів, станом пародонту та 

наявністю пародонтопатогену Porhyromonas gingivalis і загальною 

бактеріальною масою на титанових та цирконій оксидних опорних елементах 

імплантатів. Визначено сильний кореляційний зв’язок між гігієнічним статусом 

у пацієнтів та кровоточивістю при зондуванні (0.79). Результати 

продемонстрували, що при погіршенні гігієни на титанових опорних елементах 

збільшується кількість Porhyromonas gingivalis (0.56) та загальна бактеріальна 

маса (0.43) (р<0.05), чого не виявлено на цирконій оксидних абатментах 

(р<0.05). Кількість ключового пародонтопатогену та загальної бактеріальної 

маси збільшується на титинових абатментах і при підвищенні кровоточивості 
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(0.63 та 0.56 відповідно). На цирконій оксидних опорних елементах 

кореляційний аналіз визначив, що при збільшенні кількості Porhyromonas 

gingivalis збільшується і загальна бактеріальна маса (0.68). 

          Клінічно-лабораторне дослідження включало пацієнтів, яким 

встановлювали в ротову порожнину два типи опорних елементів імплантатів 

(абатментів): з титану та з цирконію оксиду з метою досягнення ідентичних 

умов впливу середовища ротової порожнини на два види опорних елементів 

імплантатів, так зване split-mouth study [181]. Для ідентифікації бактерій ми 

обрали такі методи, як полімеразна ланцюгова реакція в режимі реального часу 

(ПЛР) та бактеріологічні посіви. ПЛР дає можливість визначити наявність ДНК 

анаеробних пародонтопатогенів, що надзвичайно складно зробити за 

допомогою посівів. ПЛР у режимі реального часу та бактеріологічні посіви 

визначали кількісний та якісний склад мікрофлори периімплантних ділянок, 

щоб визначити чи змінюється мікробний склад та інтенсивність утворення 

біоплівки у залежності від матеріалу опорного елемента (абатмента). Адже саме 

ці показники є ключовими у виникненні запалення периімплантних ділянок, що 

ставить під ризик ефективність лікування методом дентальної імплантації. 

          Характеристики поверхні опорних елементів імплантатів (абатментів), які 

включають шороховатість, хімічний склад та вільну поверхневу енергію (SFE) 

впливають на утворення біоплівки. Scarano et al [159] порівняли зразки дисків з 

цирконію оксиду та титану зі значеннями шорсткості поверхні – мінімально 

шорсткі (0,76 мкм і 0,73 мкм відповідно), та встановили, що відсоток покриття 

поверхні бактеріями становив 12,1% на цирконії оксиді та 19,3% - на титані. 

Дослідженнями встановлено схожість біологічних властивостей титану та 

цирконію оксиду з точки зору адсорбції білка, складу біоплівки і бактеріальної 

адгезії на поверхнях.  

          Результати наших експериментальних досліджень співпадають із 

результатами авторів попередньо описаних дослідів та доповнюють їх: усі 

експериментальні поверхні у дослідженнях були заселені бактеріями; однак, 

чіткі відмінності спостерігалися у різних експериментальних групах (р<0,05). 
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Найбільше колоній Streptococcus mitis спостерігалось на ПОКП-поверхні 

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

колонізації Str. mitis була на поверхні оксиду цирконію, де констатували 

найменше колоній до очистки, а після очистки – найменше на механічно 

полірованій поверхні титану.   

          Найбільше колоній Streptococcus salivarius спостерігалось, знову ж таки, 

на ПОКП-поверхні титану, як до механічної очистки, так і після. Найбільш 

яскрава різниця у рівні колонізації Str. salivarius була на поверхні оксиду 

цирконію, де констатували найменше колоній до очистки та після очистки, що 

підтверджує значимість гігієни порожнини рота у пацієнтів, яким проведена 

дентальна умплантація. 

          Скануюча електронна мікроскопія поверхонь матеріалів для абатментів 

виявила, що первинна бактеріальна адгезія і колонізація значним чином 

залежить від недосконалостей поверхні (подряпини, пори, щілини) [147]. В цих 

ділянках бактерії захищені від поверхневих сил, тому можуть здійснити міцне 

прикріплення за рахунок сил Ван-дер-Ваальса на другій фазі утворення 

біоплівки [115]. У досліді in vivo із залученням конфокального скануюючого 

лазерного мікроскопа досліджували утворення біоплівки ротової порожнини на 

різних видах дентальної кераміки. Найменше накопичення бактерій 

спостерігали на поверхні з цирконію оксиду [61]. У нашому дослідження із 

залученням СЕМ були отримані результати, які підтвердили попередні наукові 

дослідження, а саме: поверхні із показником Ra < 0,5µm (диски з цирконію 

оксиду та титану) показали найменшу площу покриття біоплівкою. На багатьох 

ділянках поверхонь цирконію оксиду та механічно полірованого титану не було 

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

колонії кількох коків. На більшості поверхні були порожні проміжки між 

колоніями бактерій. Поліморфні агрегати мікроорганізмів складались 

переважно із коків. Найменший відсоток покриття поверхні бактеріями мала 

поверхня механічно полірованого титану (8%) та цирконію оксиду (12%), а 
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найбільш шороховата поверхня (Ra ≥ 2,0 µm) – піскоструйно оброблена та 

кислотно протравлена - показала аж  54% покриття поверхні біоплівкою. 

          Результати наших досліджень підтверджують та доповнюють відомості 

про те, що збільшення рівня шороховатості поверхні (Ra) понад 0,2 µm 

полегшує ретенцію біоплівки на реставраційних матеріалах [82]. Ще один 

дослід in vitro, де досліджували вплив поверхні на утворення біоплівки за 

допомогою моделі зубної бляшки із 2ох та 3ох видів бактерій, флюрисценції 

гену 16S рибосомальної РНК та конфоркального скануючого лазерного 

мікроскопа (КСЛМ) показав, що після 2 годин поверхні із високою шорсткістю 

більш схильні до адгезії бактерій. [88]. 

          Однією з основних причин виникнення периімплантитів згідно даних 

літератури  є  процес трансмісії бактерій від пародонтальної кишені до 

периімплантної ділянки встановленого імплантата, що було продемонстровано 

у поздовжніх дослідженнях [132].  Для того, щоб визначити, чи можливе 

переміщення патогенних бактерій від пародонтальної зони до самого 

імплантата застосовували техніки для ідентифікації окремих штамів бактерій 

[173]. Виявили, що 75% зразків P.gingivalis, взятих від зубів та імплантатів в 

одних і тих же суб’єктів, були однаковими, а зразки штаму P. intermedia 

співпадали на 100%. Ці результати наглядно демонструють трансмісію бактерій 

від зубів до імплантатів [175].  

          Зважаючи на це, для проведення якісної експериментальної оцінки між 

цирконій оксидним та титановими абатментами ми спершу провели визначення 

кількісного та якісного складу мікрофлори навколо зубів у обстежених 

пацієнтів. 

           Такі результати мають клінічне застосування з метою попередження 

периімплантних інфекцій. Наявність пародонтопатогенів у середовищі 

порожнини рота та погана гігієна можуть спричинити зміни в екосистемі, що 

сприятимуть обсіменінню патогенної мікрофлори на абатментах [115,119]. 

          Socransky et al. показали, що наявність високих концентрацій таких 

пародонтопатогенів, як T. forsythensis  та P. gingivalis, у біотопі пародонтальних 
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кишень збільшує ризик виникнення запальних реакцій навколо встановлених 

імплантатів [169-171]. В нашому клінічному дослідженні навколо цирконій 

оксидних опорних елементів P. gingivalis було ідентифіковано у 22 зразках, T. 

forsythensis – у 14 зразках при проведенні ПЛР у реальному часі. Навколо 

титанових опорних елементів бактерія P. gingivalis зустрічалась у 23 зразках, а 

T. forsythensis – у 20 зразках. Однак, перевищення кількості було лише у одного 

пацієнта навколо титанових абатментів і у одного пацієнта навколо цирконій 

оксидних абатментів. У жодного з пацієнтів, які мали ортопедичні конструкції 

на імплантатах не було ознак периімплантних захворювань. Ці результати 

співпадають із висновками  Loesche і авт.,  які описали, що здорові суб’єкти, або 

не демонструють наявності P. gingivalis, або демонструють у малій кількості 

(<5,0 Lg ГЕ/зразок) [122]. 

          Результати   клінічно-лабораторного дослідження показали клінічну 

різницю кількісного та якісного складу мікрофлори навколо титанових та 

цирконій оксидних абатментів, однак не було значимої статистичної різниці (р˃ 

0,05). Це означає, що опорні елементи і з цирконію оксиду, і з титану проявили 

ефективні гігієнічні властивості при добрій та відмінній гігієні, однак була 

статистично значима різниця (р<0.05) інтенсивності утворення біоплівки на 

цирконій оксидній та титановій поверхні: у пацієнтів, які мали погану гігієну, 

було виявлено збільшення пародонтопатогенів саме на титанових абатментах 

(р<0.05), при цьому на цирконій оксидних абатментах не було статистично 

значимого підвищення кількості пародонтопатогенів при поганій гігієні 

(р>0.05).  

          У декількох рандомізованих дослідженнях порівнювали ранню 

бактеріальну колонізацію пародонтальних патогенів на абатментах з цирконію 

оксиду та титану. На абатментах з цирконію оксиду спостерігали меншу 

поверхневу енергію, однак не було жодної різниці в адгезії A. 

actinomycetemcomitans та P. gingivalis через 5 тижнів після фіксації абатментів 

[155]. Схожі результати, які вказували на незначну різницю між цирконієвими 

та титановими абатментами, отримано у іншому досліді, в якому кількісно 
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оцінювали 7 видів бактерій на кожному абатменті через 2 тижні і 3 місяці після  

їх встановлення [180]. 

          Rimondini et al. [150]  порівнювали інтенсивність бактеріальної адгезії на 

полікристалах тетрагонального цирконію стабілізованого ітрієм (Y-TZP) та на 

машинно обробленому титані (технічно чистий титан, Grade 4) у досліді in vivo 

та in vitro. Зразки мали еквівалентну шорсткість поверхні середніх значень (Ra).  

Дослід  in vivo показав значно меншу кількість коків та паличок на оксиді 

цирконію у порівнянні із титаном. Однак, не було жодної різниці у досліді in 

vitro, де культивували Actinomyces spp. або P. gingivalis.  

          Ідентифікація P. gingivalis у біотопі периімплантних тканин, яку ми 

проводили за  допомогою  тесту  ПЛР  у режимі  реального  часу,   має   значне  

клінічне  значення.    P. gingivalis є бактерією червоного комплексу згідно теорії 

Socransky і авт. [169-171], тобто є пародонтопатогеном, який колонізує 

біоплівку останнім та є причиною запальних захворювань периімплантних 

ділянок. Здатність P. gingivalis викликати запальні захворювання через ефект 

загальної бактеріальної спільноти, спонукала назвати її ключовим патогеном 

(КП) [100-102]. Вірулентність ключового патогену не обов’язково залежить від 

вже порушеного гомеостазу. КП може викликати або довершувати падіння 

гомеостазу, а такі пародонтальні бактерії, як T. denticola, T. forsythia, і 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, діють вже вслід за ним, їх тісно 

пов’язують із деструктивною запальною відповіддю.  

          При порівнянні відсотка виявлених мікроорганізмів в результаті ПЛР на 

опорних елементах імплантатів на другому етапі визначено, що найвищий 

відсоток виявлення був у Porphyromonas gingivalis (85,7±9,4) на титані. Загалом 

відсоток виявлення бактерій на титанових опорних елементах був вищий, ніж 

на опорних елементах з цирконію оксиду для таких мікрорганізмів: Tannerella 

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

(28,6±12,1).  Actinobacillus actinomycetemcomitans було виявлено лише навколо 

цирконію оксиду (7,1±6,9). Відсоток виявлення Prevotella intermedia  (28,6±12,1) 

був одинаковим і на титані, і на цирконій оксиді. 
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          На третьому етапі однаковий відсоток Porphyromonas gingivalis (78,6±11) 

та Candida albicans (14,3±9,4) виявлено на обох видах абатментів. Проте, 

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

показники на титані. Відсоток виявлення Prevotella intermedia  (50±13,4) був 

вищим на цирконій оксиді.Actinobacillus actinomycetemcomitans було виявлено 

лише навколо титану (7,1±6,9).   

          Отже, результати клінічно-лаборатоного дослідження на титанових 

опорних елементах показали, що найвищий відсоток виявлення був саме у P. 

gingivalis на усіх трьох етапах (етап № 1 – 71,4 ± 12,1;  етап № 2 – 85,7 ± 9,4; 

етап № 3 - 78,6 ± 11). Однак, згідно стандартної таблиці кількості патогенів у 

біотопі пародонтальної кишені (Lg/зразок) кількість P. gingivalis не 

перевищувала норми за виключенням одного пацієнта на другому етапі (5,1 Lg). 

Наявність P. gingivalis в концетрації <5,0 Lg/зразок (Розділ №2, табл.2.1) у 

здорових пацієнтів є нормальною, оскільки P. gingivalis є кінцевим 

колонізатором біоплівки разом із Tannerella forsythensis та Treponema denticola, 

які входять до «червоного комплексу» [107,167].  

          При аналізі бактеріологічних посівів найвищий відсоток виявлення на 

другому етапі був у Str.viridans (57,1±13,2) і навколо титанових, і навколо 

цирконій оксидних опорних елементів імплантатів.  Str.viridans входить до 

нормальної мікрофлори ротової порожнини. Відсоток виявлення  Ent.cloacal, 

Str.viridans, Enterobacter aerogenes та E.coli співпадав у обох видів абатментів. 

Відсоток виявлення St.epidermidis (28,6±12,1), Candida (28,6±12,1) та 

St.saprophyticus (28,6±12,1) був вищий навколо титанових абатментів. St.aureus 

(7,1±6,9) було виявлено лише навколо титану. 

          Найвищий відсоток виявлення на третьому етапі був у St.epidermidis 

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

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

складовими нормального біоценозу середовища порожнини рота. 

St.saprophyticus (7,1±6,9), E.coli (7,1±6,9) та M.morganii (7,1±6,9) було 
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ідентифіковано лише навколо титану. Enterobacter aerogenes та St.aureus були 

відсутніми навколо обох типів абатментів на третьому етапі. 

          Чимала кількість дослідів [82,166,174] була присвячена вивченню 

характеру біоплівки, яка асоціюється із периімплантними захворюваннями. 

Дослідження показали високий вміст анаеробної флори із переважанням Грам-

негативних бактерій. Досліди, також, вказали на наявність мікрофлори, яку не 

пов’язували із захворюваннями пародонту, до неї входили: кишкова паличка, 

бактерії позаротових інфекцій та такі стафілококи, як Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis. Таким чином, ми робимо висновки, що ті пацієнти, 

у яких було висіяно Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Morganella morganii 

або Staphylococcus aureus в результаті наших досліджень, можуть мати вищий 

відсоток ризику виникнення периімплантних захворювань у майбутньому. 

          Статистично достовірні результати були отримані внаслідок 

кореляційного аналізу пародонтальних патогенів, які були ідентифіковані в ході 

клінічного дослідження. Такі пародонтопатогени, як Porphyromonas gingivalis та 

Tannerella forsythensis мали статистично значиму кореляцію (р <0,05) на усіх 

етапах клінічного дослідження (окрім другого етапу, коли зразки ПЛР брали 

навколо абатментів з цирконію оксиду): етап №1 навколо зубів (0,82), етап №3 

навколо цирконію оксиду (0,58), етап №2 навколо титану (0,74), етап №3 

навколо титану (0,58). Також, достовірну кореляцію було отримано між  

Porphyromonas gingivalis та Treponema denticola на другому етапі навколо 

абатментів з цирконію оксиду (0,56) і на другому етапі навколо титанових 

абатментів (0,62). Патогени Tannerella forsythensis і Treponema denticola 

продемонстрували статистично достовірну кореляцію на другому етапі навколо 

титану (0,60). Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis і Treponema 

denticola є пародонтальними патогенами «червоного комплексу» [169-171], які 

колонізують біоплівку останніми і є найагресивнішими бактеріями, які 

викликають запалення периімплантних ділянок [115,119].  Попередні 

дослідження встановили, що наявність Porphyromonas gingivalis та Tannerella 

forsythensis в поєднанні з іншими клінічними ознаками запалення  можуть 
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вказувати на майбутній ризик виникнення захворювань периімплантних 

тканин. Тому виявлення саме цих патогенів є ключовою ланкою профілактики 

периімплантитів [111]. Вчені підтвердили, що T. forsythensis  і P. gingivalis тісно 

пов'язані з патогенезом пародонтиту, а також втратою сполучної і кісткової 

тканини. Під час деяких досліджень було повідомлено про зв'язок між 

глибиною кишень та великою кількістю P. gingivalis (≥5,0Lg/зразок), що 

свідчить про етіологічну роль у прогресуванні захворювання пародонту та 

периімплантних тканин [187]. Інші автори доповнили, що T. forsythensis у 

вищих конфентраціях (≥5,0 Lg/зразок) присутня при деструктивному 

пародонтиті та периімплантитах [169-171]. Наявність «червоного» комплексу 

також сильно пов'язують із кровоточивістю при зондуванні [113-115]. 

          Згідно джерел літератури біоплівка в периімплантній ділянці починає 

утворюватися вже через кілька хвилин після контакту із середовищем ротової 

порожнини, а мультивидовий комплекс мікрофлори навколо опорних елементів 

імплантатів розвивається протягом кількох  тижнів або до місяця від моменту 

первинного контакту з середовищем ротової порожнини [145].  Динаміка 

утворення біоплівки навколо абатментів схожа до тої, що й навколо зубів [169-

171], хоча, дослідження також припускають, що біоплівці на імплантатах 

потрібно більше часу для формування [139].  

          Трансмісія бактерій від пародонтальної кишені до периімплантної 

ділянки встановленого імплантата було продемонстровано у дослідженнях 

[145] де виявили, що 75% зразків P.gingivalis, взятих від зубів та імплантів в 

одних і тих же суб’єктів, були одинаковими, а зразки штаму P. intermedia 

співпадали на 100%. Ці результати наглядно демонструють трансмісію бактерій 

від зубів до імплантатів [175]. Результати нашого дослідження доповнюють 

попередні висновки дослідників. Аналіз ПЛР у режимі реального часу та 

бактеріологічні посіви підтвердили, що відмінність якісного складу мікрофлори 

навколо зубів та опорних елементів імплантатів з оксиду цирконію та титану не 

є статистично значимою (p˃0,05). Однак, ми спостерігали клінічну різницю, яка 

полягала у кількості виявлених мікрорганізмів. Зокрема, це підтвердили 



	 181	

експериментальні дослідження, які показали, що інтенсивність утворення 

біоплівки була дещо меншою на цирконій оксиді у порівнянні з поверхнями 

титану (p<0,05). 

          До факторів, які впливають на колонізацію мікроорганізмів включають 

матеріал та характеристику поверхні абатмента, доступність та легкість гігієни 

і склад біоценозу порожнини рота. Розуміння складу біоплівки є важливим 

фактором, який допомагає створити оптимальні умови для ефективного 

ортопедичного лікування на імплантатах та підтримувати надійну профілактику 

мукозитів та периімплантитів у вигляді доступної гігієни ортопедичних 

конструкцій в домашніх умовах. 

          Отримані результати клінічного дослідження дозволяють рекомендувати 

цирконій оксидні абатменти (мезоструктури) з перевагою над титановими 

пацієнтам, які після дентальної імплантації не можуть досягнути належного 

стану гігієни порожнини рота, оскільки дослідження показали статистично 

достовірні результати (р<0.05), що на цирконій оксидних абатментах є менша 

кількість пародонтопатогенів, навіть при поганій гігієні порожнини рота у 

пацієнтів.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено наукове обгрунтування та вирішення 

актуального завдання підвищення якості ортопедичного лікування дефектів 

зубних рядів шляхом клінічно-мікробіологічної порівняльної оцінки опорних 

елементів імплантатів з цирконію оксиду та титану 

- Порівняльна клінічна оцінка опорних елементів імплантатів з цирконію 

оксиду та титану на основі кореляційного аналізу за Спірменом виявила, 

що при погіршенні гігієни порожнини рота згідно індексу гігієни О’Лірі 

у пацієнтів збільшується кровоточивість м’яких тканин пародонту (0.79) 

та збільшується кількість пародонтопатогенів на титанових (0.43) 

опорних елементах  (р<0.05), чого не виявлено на опорних елементах з 

цирконій оксиду (р>0.05), що знижує їх негативний вплив на 

периімплантні тканини та зменшує ризик розвитку мукозитів і 

периімплантитів. 

- Клінічна оцінка засвідчила, що на цирконій оксидних мезоструктурах 

виявлена статистично вірогідна менша кількість ключового 

пародонтопатогену P.gingivalis (0.1±0.05 Lg), ніж на титанових (0.7±0.12 

Lg), (р<0.001), внаслідок чого  підвищується ефективність ортопедичного 

лікування дефектів зубних рядів методом дентальної імплантації. 

- Бактеріологічний та ПЛР ідентифікаційні аналізи засвідчили про 

відмінності у кількісних показниках та присутності патогенних 

мікроорганзмів на титані та цирконій оксиді, відповідно:  P.gingivalis 

(3.0±1.3 Lg), T.forsythensis (3.0±1.5 Lg), T.denticola (2.9±1.3 Lg), ЗБМ 

(6.0±1.1 Lg) та Candida (28.6±12.1 Lg), Ent.cloacae (14.3±9.4 Lg), E.coli 

(7.1±6.9 Lg), M.morganii (7.1±6.9 Lg), St.aureus (7.1±6.9 Lg) та P.gingivalis 

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

(14.3±9.4 Lg), E.coli (7.1±6.9 Lg).  

- Полімеразна ланцюгова реакція у режимі реального часу показала, що 

найвищий відсоток виявлення був у P.gingivalis (85,7±9,4%), яка є 
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патогеном «червоного» комплексу. Бактеріологічним методом виявлено, 

що найвищий кількісний відсоток спостерігався у Str.viridans 

(57,1±13,2%) та St.epidermidis (57,1±13,2%), які частіше виявлялись у 

біоплівці навколо титанових абатментів. 

- Скануючою електронною мікроскопією встановлено інтенсивність 

утворення біоплівки в залежності від поверхні	експериментальних дисків 

та виявлено найменший відсоток покриття поверхні бактеріями у 

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

Найвищий відсоток покриття поверхні біоплівкою був у піскоструменно 

обробленої та кислотно протравленої поверхні титану (54%). 

- На підставі клінічних, мікробіологічних та експериментальних 

досліджень доведено, що бактеріальна адгезія у вигляді загальної 

бактеріальної маси є суттєво нижчою на поверхні з цирконію оксиду (4,45 

[4,0; 5,7] Lg)  у порівнянні з титановою поверхнею (5,15 [4,7; 6,1] Lg) 

(р<0.05), тому цирконій оксидні абатменти (мезоструктури) мають більш 

сприятливий прогноз при дентальній імплантації. 
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13. Barylyak AY, Uhryn MM, Got S-RR. Leczenie periimplantitis przy uzyciu 

lasera Er:YAG w polanczeniu z terapia fotodynamiczna. W: 2. Kongres 

Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej; 2017 Lis 24-25; Krakow. 

Krakow; 2017. p. 7-8. Здобувачкою проведено огляд літератури. 

 

Основні положення і результати дослідження висвітлені на: 

1. 104th FDI Annual World Dental Congress “Ukrainian Day”, Poznan, 7-10 

września 2016 r. (усна доповідь); 

2. Симпозіумі молодих вчених і лікарів в рамках 8-ої Східноєвропейської 

конференції “Біологічні аспекти в імплантології,  Львів; 20-22 квітня 

2017р. (усна доповідь). 

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

проблеми сучасної стоматології», Самарканд, 17-18 листопада 2017р. 

(публікація); 
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4. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, 

присвячена 25-річчю Національної академії медичних наук України, Київ, 

23 березня 2018 р. (усна доповідь,публікація); 

5. Конференції молодих вчених та лікарів «Бути кращим» з конкурсом на 

отримання Номінації IDF AWARD «Young Talents 2018» в рамках 

International Dental Forum (IDF), Київ, 2 жовтня 2018 р. (усна доповідь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 209	

ДОДАТОК Б 

Форма  

інформованої згоди пацієнта на участь у клінічному дослідженні 

 
Я, що нижче підписався (-лася), _______________________________________________ 

і мешкаю за адресою_________________________________________________________            

згоден (-на) на участь у проведенні клінічного дослідження на тему: «Порівняльна оцінка 

ефективності застосування цирконій оксидних та титанових опорних елементів імплантатів 

при заміщенні дефектів зубних рядів». 

Суть дослідження полягає в підвищенні ефективності ортопедичного лікування на 

імплантатах з використанням цирконієвих абатментів у хворих із дефектами зубних рядів. 

Під час виконання даного дослідження буде проводитись забір мікрофлори периімплантної 

ділянки за допомогою паперових пінів та кюрети 

 Я детально поінформований (-на) Готь Софією Ростиславівною, яка проводить дане 

дослідження про її мету, завдання та терміни. Я мав (-ла) можливість задати їй питання 

стосовно усіх аспектів дослідження. Отримавши роз’яснення, я повністю згоден (-на) 

співпрацювати з дослідником та негайно інформувати її у випадку погіршення стану мого 

здоров’я.  

Я поінформований (-на) про те, що можу вийти з дослідження на будь-якому з його етапів і 

це не впливатиме на подальше отримання мною медичної допомоги. Я розумію, що участь у 

дослідженні не передбачає ніякої матеріальної винагороди чи компенсації.                     Я 

знаю, що інформація про мою участь у дослідженні залишається суворо конфіденційною.                                                                                                                                               

Я згоден (-на) з тим, що узагальнені результати дослідження можуть бути опубліковані та 

можуть обговорюватись дослідниками, а також представниками уповноважених державних 

структур із збереженням конфіденційності моїх даних. 

 

Прочитав (-ла) і згоден (-на) 

______________________201_ р. 

_________________________                                                    _____________________ 

(підпис пацієнта)                                                                             (підпис дослідника)                                         
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ДОДАТОК В 
 

Індекс зубного нальоту  О’Лірі (PI) 
 

 
Відсутність зубної бляшки (не позначається); 
(+/замальована поверхня) – наявність зубної бляшки 
 
 
Підрахунок – PI= кількість	поверхонь,покритих	нальотом	кількість	досліджуваних	поверхонь х 100 = % 

 
 
PI= 	

																											х 100 =_______ % 

 

 
 
 

 
	
 
 
0-20% - відмінна гігієна 
21-40% - добра гігієна 
41-60% - задовільна гігієна 
61-100% - погана гігієна	
	
	
	
	
 

 

 
№ 

 
Пацієнт 

 
Дата  

К-сть досліджуваних 
поверхонь 

К-сть поверхонь з 
нальотом 

 
PI (%) 
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ДОДАТОК Г 
 

Кровоточивість при зондуванні 
 

(індекс ВОР, Ainamo, Bay, 1975) 
 

 
Відсутність кровоточивості (не позначається); 
(+) – кровоточивість при зондуванні 
 
 
Підрахунок – ВОР= кількість	ділянок	з	кровоточивістю	кількість	досліджуваних	ділянок х 100 = % 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Підрахунок – ВОР= 	
																																	х 100 = ____% 

 

 

 

 

 
№ 

 
Пацієнт 

 
Дата  

К-сть 
досліджуваних 

ділянок 

К-сть ділянок з 
кровоточивістю 

 
ВОР (%) 
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ДОДАТОК Д 

 

Етапи проведення ПЛР в реальному часі 
 
   Промарковують по одному стріпу з сумішшю для ампліфікації для кожного 

досліджуваного зразка . Один стріп (8 пробірок) розрахований на дослідження 

одного зразка. 

1. Струшують пробірку з розчином Taq-полімерази на вортексі 

протягом 3-5 сек. 

2. Центрифугують на вортексі при 1000 об/хв протягом 3-5 сек. 

3. Додають у кожну пробірку стрипів, не пошкоджуючи шар парафіну, 

по 10 мкл розчину Taq-полімерази. 

4. Додають у кожну пробірку стрипів по 1 краплі (близько 20 мкл) 

мінеральної олії. 

5. Закривають кришки пробірок. 

6. Для попередження контамінації слід перед внесенням зразків 

відкривати кришку тільки того стріпу, в який будемо вносити досліджуваний 

зразок, та закривати її перед внесенням наступного. 

7. Вносимо в кожну пробірку стрипів для досліджуваних зразків, не 

пошкоджуючи шар парафіну, по 5,0 мкл отриманих препаратів нуклеїнових 

кислот (один стріп для кожного препарату). 

8. Центрифугують на вортексі при 1000 об/хв протягом 3-5 сек. 

9. Встановлюють всі стріпи в блок детектуючого ампліфікатора. 

10. Запускають програмне забезпечення RealTime_PCR в режимі 

«Робота з приладом». 

11. Додають в протокол тест «Parodont». 

12. Вказують кількість та реєстраційні номера зразків. 

13. Відмічають розташування пробірок в матриці термоблока в 

залежності від їх встановлення. 

14. Запускають програму для проведення ПЛР. 
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ДОДАТОК Е-1 
 

Акт впровадження 
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ДОДАТОК Е-2 
 

Акт впровадження 
 

 

 
 
 
 



	 215	

ДОДАТОК Е-3 
 

Акт впровадження 
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ДОДАТОК Е-4 
 

Акт впровадження 
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ДОДАТОК Е-5 
 

Акт впровадження 

 

 


