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ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
УДК 616-089.882+616-089+616.314.17-008.18
І. З. Чубій, М.М. Рожко

ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ ПОЧАТКОВОГО СТУПЕНЯ
РОЗВИТКУ В ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ЕКОЛОГІЧНО ЗАБРУДНЕНИХ
ТЕРИТОРІЯХ ПРИКАРПАТТЯ
Івано-Франківський національний медичний університет
них популяцій периферичної крові, зі значним
пригніченням захисних реакцій імунної системи [3,
7, 9]. Аналіз літературних джерел виявив мало
досліджень захворюваності на пародонтит серед
осіб, які проживають у екологічно несприятливих
умовах, а особливо в працівників хімічних підприємств в умовах промислового регіону [3, 10 ].
Учені наголошують, що шкідливі чинники промислового середовища впливають на перебіг
хвороб осіб, які проживають у екологічно несприятливих умовах, змінюють імунологічну реактивність організму, формують порушення з боку імунного статусу [10]. За даними науковців, причинами захворювань пародонта слід вважати порушення мікроциркуляторного русла і нейродистрофічні процеси, що супроводжуються морфофункціональними змінами слизової оболонки ротової
порожнини [1, 2, 6,10].
Порушення процесів диференціювання і дозрівання епітеліоцитів, зміни функціонального стану
епітелію слизової оболонки порожнини рота характеризують тяжкість перебігу хвороб пародонта.
У патогенезі ГП провідну роль відіграють системні процеси, які ведуть до глибоких змін внутрішнього середовища організму і як наслідок - до
структурного ураження тканин пародонта, що формує його аутоантигенність та ініціює розвиток аутоімунних реакцій [5, 11].
В осіб, які проживають на території з підвищеним рівнем нітратів у питній воді, спостерігаються
виражений ціаноз ясен і легкий дифузний ціаноз
слизової оболонки ротової порожнини, високий рівень інтенсивності кровоточивості ясен. Основні
механізми реалізації патогенетичного впливу нітратів - це гіпоксія, оксидантний стрес, порушення
пластичних процесів [3, 7]. Науковці вказують, що
використання фізіотерапевтичних процедур необхідне практично при всіх формах і ступенях розвитку ГП із метою діагностики хвороби, симптоматичного лікування, комплексної терапії, профілак-

Генералізований пародонтит (ГП) залишаться
однією з гострих проблем сучасної стоматології, й
актуальність зумовлена високою поширеністю
хвороби за не завжди задовільного ефекту численних засобів і методів, які пропонують для її лікування [4, 6, 12]. Саме це зумовило підвищену
увагу науковців до пошуку нових патогенетичних
методів терапії запальних і запально-деструктивних процесів у тканинах пародонтального
комплексу. На нашу думку, своєчасна діагностика
і профілактика захворювань тканин пародонта,
виявлених на початкових стадіях, у жителів екологічно забруднених регіонів дозволить запобігти
розвитку захворювання. На екологічно забруднених територіях збільшується поширеність захворювань пародонта в людей різних вікових груп. У
слині таких пацієнтів виявляють невідповідність
макро- і мікроелементів, що призводить до виникнення алергічних та запальних процесів [1, 3, 12].
Дослідженнями низки авторів [1] доведено наявність забруднення ґрунтів і водойм Прикарпатського регіону сполуками важких металів.
Так, основне навантаження на організм жителів Калуського району створюють хімічні підприємства калійно-магнієвого виробництва, що розвивалося на базі Калусько-Голинського родовища, де функціонувало три хвостосховища. Фактично в їхньому районі формується складний протяжний ареал забруднення природних вод. Особливо помітний уплив на річку Кропивник — ліву
притоку Сівки. У русловому потоці Кропивника
сформувалася гідрохімічна аномалія — вміст солей у ній біля джерела постачання перевищує 60
г/л. Згідно з висновками Спільної місії ООН і Комісії Євросоюзу, яка працювала в Калуші в березні
2010 року, безпека на хвостосховищах — найважливіший захід щодо зниження ризиків забруднення довкілля [1, 4].
Під впливом важких металів порушується гомеостаз організму людини з перебудовою клітин-

5

ISSN 2409-0255. Український стоматологічний альманах. 2015. № 6

тики захворювання в осіб, які проживають у екологічно несприятливих умовах [8]. Важливою властивістю фізіотерапевтичних засобів лікування є
стимуляція неспецифічної реактивності тканин і
захисних сил організму. Підвищується активність
елементів сполучної тканини, фагоцитарної активності лейкоцитів, прискорюються процеси регенерації тканин [9, 12 ].
Завдяки впливу фізіотерапевтичних заходів у
тканинах пародонта покращуються крово- і лімфообіг, трофічні й обмінні процеси, пригнічується
ріст патологічних грануляцій, зменшуються запальні та застійні явища, підвищуються активність
елементів сполучної тканини, фагоцитарна активність лейкоцитів та елементів ретикулоендотеліальної системи, прискорюються процеси регенерації СОПР [13].
Цінні властивості фізіотерапії - це стимуляція
неспецифічної реактивності тканин і захисних сил
організму, патогенетичний вплив фізичних методів при лікуванні різних захворювань пародонта
[7]. Саме тому ми поставили перед собою мету підібрати фізіотерапевтичні заходи, які в комплексному лікуванні хворих на ГП, що проживають у
екологічно несприятливих умовах, будуть зумовлювати зменшення ознак запалення, нормалізацію кровопостачання, зрештою - стабілізувати патологічні зміни в тканинах пародонта.
Учені довели, що використання лазера відкриває
нові можливості, дозволяє лікарю-стоматологу запропонувати пацієнту широкий спектр фактично
безбольових процедур у стерильних умовах, що
відповідає високим клінічним стандартам надання
стоматологічної допомоги [3,7].
У практичній медицині з успіхом використовують кверцетин із його мембраностабілізуючими,
імуномоделюючими властивостями [3]. Цей препарат виконує антиоксидантну дію, покращує кровообіг, прискорює епітелізацію слизової оболонки
та впливає на процеси ремоделювання кісткової
тканини.
Мета дослідження - запобігання розвитку генералізованого пародонтиту, підвищення ефективності лікування хворих на ГП, які проживають на
екологічно забруднених територіях Прикарпаття,
шляхом поєднання лазерного опромінення і кверцетину.

лазерного опромінення. Гель кверцетину наносили на вестибулярну й оральні поверхні альвеолярного відростка тонким шаром і проводили лазерне опромінення за методикою лазерної терапії
сеансами через день не менше 10-15 днів.
З метою порівняльної характеристики методів
лікування проводили індексну оцінку якості до лікування, через 3 міс., 6 міс., 12 міс.; цитологічне
дослідження, рентгенографію кісткової тканини
щелеп до лікування, через 6 міс. і 12 міс. після лікування.
Результати дослідження та їх обговорення
Через 3 міс. у хворих 1 групи ясна були блідорожевого кольору, дифузний ціаноз - у 15 осіб,
гноєвиділення з пародонтальних кишень - у 11
осіб. ГПК становила 1,53±0,67 мм (р<0,05), що достовірно відрізнялося від показників до лікування.
Аналізуючи клінічні показники стоматологічного
статусу хворих на ГП 2 групи через 3 міс. після
проведеного лікування, спостерігали позитивні
зміни в тканинах пародонта: зменшився набряк
слизової оболонки ясен, ясна стали рожевого кольору з вираженим судинним рисунком, однак у
однієї особи залишився дифузний ціаноз слизової
оболонки ротової порожнини, а ясна були блідорожевими.
Глибина пародонтальних кишень у хворих 2
групи становила 1,43±0,34 мм (р<0,05), що достовірно відрізнялося від показників до лікування і
недостовірно - від показників у групі порівняння
(р>0,05). Через 3-6 міс. після лікування в більшості хворих на ГП 1 групи були ліквідовані прояви
захворювання. Через 12 міс. ми досягнули стабілізації ГП за клінічними показниками. Динаміка
змін ІК, РМА, РІ показує позитивний вплив лікувальних процедур. Комплекс лікувальних процедур,
використаних у 1 групі хворих, забезпечував ремісію захворювання протягом 6 міс. після лікування,
однак через 12 міс. спостерігаємо динаміку погіршення результатів пародонтологічних індексів, що
відповідало суб’єктивним та об’єктивним клінічним
методам обстеження в цій групі хворих.
Стан гігієни ротової порожнини у хворих 2 групи до лікування оцінювався як «незадовільний».
Через 3 міс. ІГ зменшився в порівнянні з результатами до лікування (р<0,05), що вказувало на позитивну динаміку цього показника. Проте через 6,
12 міс. виявляли погіршення ІГ. Однак у цей період результати показника достовірно відрізнялися
від даних до лікування (р<0,05) і недостовірно
відрізнялися між собою ( р>0,05).
За результатами клінічного дослідження ми
встановили прямо пропорційну залежність стану
гігієни ротової порожнини і показників РІ, ІК, РМА.
Через 12 міс. РМА, РІ, ІК дещо погіршилися, проте
достовірно відрізнялися від показників до лікування (р<0,05).
Аналіз результатів цитологічних досліджень у
хворих на ГП 1 групи дозволив виявити позитивну
динаміку клітинного складу ясенної рідини після
лікування.

Матеріали і методи дослідження
Обстежено 45 хворих на ГП 1 ступеня розвитку
віком 24 - 65 років. Для оцінки стану пародонта і
встановлення діагнозу використовували класифікацію хвороб пародонта за Данилевським М.Ф.
(1994) [16].
Усім хворим проводили загальноприйняте лікування. Хворим 1 групи (22 осіб) призначали
препарат «Кверцетин» (реєстраційне посвідчення
№UA /0119/01/01) 1 г, 1 раз за день аплікацію гелем, який попередньо наносили на індивідуальну
силіконову капу, протягом 10 днів.
Хворим 2 групи (23 осіб) призначали аплікації
гелю кверцетину, який активували за допомогою
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Аналіз проявів цитопатології епітеліальних клітин у хворих 2 групи після лікування вказує на позитивну динаміку показників цитологічних індексів
відбитків ясен (ЗДІ, ІД). Через 6 і 12 міс. після лікування ці показники зменшувалися порівняно з
первинним рівнем р<0,05.
Рентгенологічна картина у хворих обох груп до
лікування свідчила про наявність патологічних
змін у тканинах пародонта: зниження висоти компактної пластинки альвеолярного відростка щелепи та демінералізації кісткової тканини. Показники рентгенологічного дослідження в більшості
хворих обох груп після лікування покращувалися.
На рентгенологічному дослідженні хворих через 6
міс. після лікування спостерігалася стабілізація
процесу, яка проявлялася в підвищенні висоти,
ущільненні та чіткому визначенні компактної пластинки альвеолярного відростка щелепи.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Висновки
1. За результатами дослідження було доведено, що лазеротерапія в поєднанні з лікарськими
середниками, які стимулюють обмінні процеси в
слизовій оболонці ясен, є важливим етапом комплексного лікування хворих на ГП початкового
ступеня розвитку, які проживають на екологічно
забруднених територіях.
2. Розроблена нами схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту з використанням лазеротерапії та кверцетину забезпечує
достовірне покращення клінічних показників ефективності лікування.
3. Позитивна динаміка рентгенологічних показників зумовлена покращенням мікроциркуляції та
метаболізму кісткової тканини.

8.
9.

10.

11.

Перспективи подальших досліджень
Буде вивчено віддалені результати запропонованого методу комплексного лікування хворих на
генералізований пародонтит, які проживають на
екологічно забруднених територіях Прикарпаття.
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Резюме
Мета дослідження – профілактика і підвищення ефективності лікування хворих на генералізований
пародонтит шляхом поєднання лазерного опромінення та препарату «Кверцетин». За результатами досліджень цілої низки вчених, при застосуванні лазеротерапії з кверцетином відновлюється антиоксидантна система, в тканинах пародонта покращуються крово- і лімфообіг, трофічні й обмінні процеси, пригнічується ріст патологічних грануляцій, зменшуються запальні та застійні явища, нормалізується потенціал
клітинних мембран.
Під час дослідження обстежено 45 хворих на генералізований парадонтит 1 ступеня розвитку, які проживають на екологічно забруднених територіях Прикарпаття. Усі хворі до лікування підлягали дії комплексу терапевтичних заходів, рекомендованих для загальноприйнятого лікування хворих на генералізований пародонтит. У 1 групі хворих (22 особи) пацієнтам проводили пародонтальні аплікації з кверцетином
у вигляді гелю під індивідуальну силіконову зубоясенну капу. Хворим 2 групи (23 особи) наносили гель
кверцетину на слизову оболонку ясен та активували лазерним опроміненням.
З метою порівняльної характеристики двох груп проводили індексну оцінку стану тканин пародонта,
цитоморфометричне і рентгенографічне дослідження.
Результати дослідження показали, що використання лазерного опромінення в поєднанні з препаратом
«Кверцетин» у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит стимулює обмінні процеси

7

ISSN 2409-0255. Український стоматологічний альманах. 2015. № 6

в тканинах пародонта, зменшує ціаноз і набряк тканин пародонта. Отримані результати доводять, що використання лазеротерапії в комплексному лікуванні хворих на ГП початкових ступенів розвитку забезпечує достовірне покращення клінічних показників ефективності лікування.
Поєднання гелю кверцетину, який активували лазерним опроміненням, демонструє достовірно вищу
ефективність над лікуванням базовою терапією за клінічними і лабораторними методами дослідження.
Ключові слова: генералізований пародонтит, екологічно забруднені території, кверцетин, лазерне
опромінення.
Резюме
Целью исследования являются профилактика и повышение эффективности лечения больных генерализованным пародонтитом путем сочетания лазерного облучения и препарата «Кверцетин». По результатам исследований целого ряда ученых, при применении лазеротерапии с кверцетином прослеживается восстановление антиоксидантной системы, в тканях пародонта улучшаются крово- и лимфообращение, трофические и обменные процессы, угнетается рост патологических грануляций, уменьшаются воспалительные и застойные явления, нормализуется потенциал клеточных мембран.
Обследовано 45 больных генерализованным пародонтитом 1 степени развития, проживающих на
экологически загрязненных территориях Прикарпатья. Всем больным до лечения проводили комплекс
терапевтических мероприятий, рекомендованных для общепринятого лечения больных генерализованным пародонтитом. В 1 группе больных (22 человека) применяли пародонтальные аппликации с использованием кверцетина в виде геля под индивидуальную силиконовую зубнодесенную каппу. Больным 2
группы (23 человека) накладывали гель кверцетина на слизистую оболочку десен и активировали лазерным облучением.
С целью сравнительной характеристики обеих групп выполняли индексную оценку состояния тканей
пародонта, цитоморфометрическое и рентгенографическое исследования.
Результаты исследований показали, что использование лазерного облучения в сочетании с препаратом «Кверцетин» в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом стимулирует обменные процессы в тканях пародонта, уменьшает цианоз и отек тканей пародонта. Полученные результаты доводят, что использование лазеротерапии в комплексном лечении больных ГП начальной степени
развития обеспечивает достоверное улучшение клинических показателей эффективности лечения.
Сочетание геля кверцетина, активированного лазерным облучением, демонстрирует достоверно более высокую эффективность по сравнению с лечением базовой терапией по клиническим и лабораторным методам исследования.
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, экологически загрязненные территории, лазерное
облучение, кверцетин.

UDC 616-089.882+616-089+616.314.17-008.18

TREATMENT OF GENERALIZED PERIODONTITIS OF INITIAL STAGE IN PEOPLE
WHO LIVES IN POLLUTED AREAS OF PRECARPATHIANS
Chubij Irina Zinoviivna, Rozhko M.M.

Ivano-Frankivsk National Medical University, Department of Therapeutic Dentistry
Summary
According to the research of a number of scientists in the application of laser therapy with antioxidant
quercetin evident recovery system in periodontal tissues, improves blood and lymph circulation, trophic and
metabolic processes, inhibites the growth of pathological granulation, reduces congestion and inflammation,
shows normalization of cell membrane potential.
In our research we study 45 patients with generalized periodontitis that live in environmentally contaminated
areas of Precarpathian. All patients were administered the complex treatment therapies that are commonly
recommended for the treatment of patients with generalized periodontitis. In first group patients (22 individuals)
were applied periodontal applications of quercetin as a gel for an individual silicone tooth-gingival sealed end.
Patients of the second group (23 persons) were applied quercetin gel to the mucous membrane of the gums
and it was activated by laser irradiation.
For the purpose of comparative characteristics of two groups performed the index evaluation of periodontal
tissues, cytomorphometric examination, radiographic, ultrasound examination of the born tissue.
The results showed that the use of laser irradiation combined with quercetin in patients with generalized
periodontitis stimulates metabolic processes in periodontal tissues, reduces cyanosis, edema in periodontal
tissues. The results show that the usage of laser therapy in the treatment of patients with periodontitis of initial
stages of development provides significant performance improvement of clinical treatment.
The combination of quercetin gel that is activated by laser irradiation, shows significantly higher efficiency of
the basic therapy for the treatment of clinical and laboratory examination methods.
Key words: generalized periodontitis, environmentally contaminated areas, quercetin, laser irradiation.
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УДК: 616.314.19:613.1
Р.Ю. Шкребнюк

ІНДЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ТКАНИН ПАРОДОНТА У ХВОРИХ ІЗ ПОЧАТКОВИМИ
ФОРМАМИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
І ТИПУ З ДІАБЕТИЧНОЮ КАРДІОМІОПАТІЄЮ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Вступ
Предметом уваги багатьох дослідників етіології
та патогенезу ЦД є дистрофія міокарда, адже саме вона найчастіше спричиняє погіршення стану
хворих та зростання ризику смерті [5]. Такі наслідки бувають у 80 % людей хворих на ЦД. Перспективні дослідження показали, що ризик виникнення
інфаркту міокарда за таких умов у 3-4 рази вищий,
ніж у популяції, а тривалість життя через серцеву
недостатність – нижча [3,4]. За результатами
Фрамінгемського дослідження було встановлено,
що ЦД підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби
серця (ІХС) у чоловіків на 66%, а в жінок – на
20,3%. Перші випадки ІХС у хворих на ЦД діагностують уже після 20-30 років, незалежно від того,
коли виник діабет: у ранньому дитинстві чи в підлітковому віці, що пояснюють розвитком раннього
атеросклерозу [4,5].
Функціональне перевантаження капілярів, що
виникає при пародонтиті внаслідок вимикання частини мікроциркуляторного русла (облітерація,
склероз, атероматоз, ендоваскуліт, периваскуліт,
тромбоз), викликає дегенеративні зміни стінки капілярів і появу волокнистих структур [1,2,4]. Морфологічні зміни в яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит (ГП) на тлі цукрового діабету залежать від тяжкості клінічного перебігу цукрового діабету. Разом зі змінами судин мікроциркуляторного русла (МЦР) ясен, характерними для
ГП, відбувається специфічне для цукрового діабету ураження мікросудин – мікроангіопатія [1,4]. Діабетична мікроангіопатія - це генералізоване
ушкодження кровоносних судин МЦР ясен хворих
на хронічний генералізований пародонтит на тлі
цукрового діабету, в основі якого лежить ушкодження базальних мембран (БМ), ендотелію, навколосудинних клітинних структур, що завершується склерозом і гіалінозом [2,5]. Діабетична мікроангіопатія має типову патоморфологічну картину, для якої характерні потовщення базальної
мембрани, проліферація ендотелію, підвищення
проникності обмінних мікросудин [1,5]. Тому для
об’єктивізації запальних явищ у тканинах пародонта у хворих на цукровий діабет І типу на тлі діабетичної кардіоміопатії було поставлено за мету
вивчити стан зубоутримувальних тканин за допомогою пародонтальних індексів.

пансерному обліку в ендокринологічному диспансері м. Львова. З оглянутих осіб 46,62 % складали
чоловіки, 53,37 % - жінки.
За даними амбулаторних карт, компенсована
форма цукрового діабету визначалась у 29 чоловіків (38,1 %) і в 33 жінок (37,93 %); субкомпенсована форма ЦД – у 34 чоловіків (44,74 %) і в 39
жінок (44,82 %). Найменшу підгрупу (10,52 % чоловіків і 11,49 % жінок) складали особи з тривалістю перебігу ЦД до 1 року, а найчисленніша підгрупа була представлена 44,73 % чоловіків і 45,97
% жінок, у яких тривалість перебігу ЦД становила
понад 10 років. Задля порівняння поширеності генералізованого пародонтиту у хворих на ЦД І типу
було обстежено 93 особи різного віку і статі (порівняльна група), яких лікували в Стоматологічному
медичному центрі ЛНМУ імені Данила Галицького.
Для оцінки стану пародонта визначали
об’єктивні гігієнічні та пародонтальні індекси. Гігієнічний стан ротової порожнини оцінювали за
спрощеним індексом гігієни Гріна-Верміліона –
OHI-S (Simplified Oral Hygiene Index), (1964). Для
вивчення інтенсивності й поширеності запального
процесу в яснах ми застосували модифіковану
методику визначення папілярно-маргінальноальвеолярного індексу (РМА) за C. Parma у відсотках (1960). Глибину пародонтальних кишень (ПК)
вимірювали зондом із міліметровими поділками в
6 точках у мм. Втрату зубоясенного епітеліального кріплення (ВЕК) визначили за допомогою градуйованого пародонтального зонда в мм, обчислюючи середнє значення за вимірами в 4 точках
навколо
кожного
зуба,
за
методикою
Г.Ф.Білоклицької (2010). Для визначення ступеня
тяжкості дистрофічно-запальних змін у тканинах
пародонта використовували комбінований пародонтальний індекс (РІ), запропонований Russel у
1956 р. Для вивчення ступеня і характеру резорбції міжальвеолярних перегородок кістки альвеолярних відростків проводили рентгенологічне обстеження за допомогою панорамної рентгенографії й оцінювали дані за рентгенологічним індексом
Fuch (Rtg). Результати всіх визначень заносили
до карти пародонтологічного обстеження. Отримані дані опрацьовано статистично.

Матеріали і методи дослідження
З метою з’ясування перебігу генералізованого
пародонтиту на тлі цукрового діабету І типу ми
обстежили 163 пацієнтів, які перебували на дис-

Результати дослідження та їх обговорення
У процесі дослідження ми проаналізували й
оцінили стан тканин пародонта у хворих із ГП початкового – І ступеня тяжкості на фоні цукрового
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діабету І типу і в осіб групи порівняння з генералізованим пародонтитом без загальносоматичних
хвороб за допомогою параклінічних індексів.
Нами встановлено, що при ГП початкового – І
ступеня тяжкості (табл. 1) зі збільшенням віку зростали значення індексу РМА. У пацієнтів основної
групи віком 20-25 років дані РМА порівнювали
10,24±1,21 % і зростали до 23,06±2,30 % у 36-45річних пацієнтів. У оглянутих порівняльної групи
значення РМА збільшувались від 6,13±1,01 % у

20-25- річних пацієнтів до 15,26±2,08 % у осіб віком 36-45 років, р<0,05. Максимальні значення
РМА в цій підгрупі досліджували в 46-55-річних
пацієнтів, які в обстежених основної групи дорівнювали 24,48±2,29 % і 20,58±2,17 % у оглянутих
порівняльної групи, р>0,05. У середньому, в пацієнтів основної групи значення індексу РМА були в
1,5 раза вищі, ніж у групі порівняння (19,0±2,25 %
проти 12,60±2,02, р<0,05), при ГП початкового – І
ступеня тяжкості.

Таблиця 1
Значення індексів РМА, РІ, кровоточивості ясен у групах дослідження при ГП початкового – І ступеня тяжкості

Вік, у роках
20-25
26-35
36-45
46-55
Середнє
значення

РМА, %
10,24±1,21
**
18,2±3,22
**
23,06±2,30
**
24,48±2,29
*
19,0±2,25
*

Основна група
РІ
0,26±0,04
**
0,45±0,05
**
0,78±0,09
**
0,93±0,31
*
0,61±0,12
*

Ікр
1,72±0,04
**
2,43±0,21
**
2,10±0,30
**
1,45±0,08
***
1,93±0,12
***

РМА, %
6,13±1,01

Порівняльна група
РІ
0,12±0,05

Ікр
1,61±0,02

8,44±2,81

0,32±0,02

1,78±0,09

15,26±2,08

0,55±0,05

1,24±0,21

20,58±2,17

0,74±0,28

1,02±0,06

12,60±2,02

0,43±0,20

1,41±0,47

*р>0,05; **р<0,05; ***р<0,01 – достовірна різниця значень відносно даних порівняльної групи

У досліджуваних пацієнтів з ГП початкового -І
ступеня тяжкості зі збільшенням віку визначили
зростання даних індексу РІ. Якщо у віці 20-25 років у пацієнтів основної групи значення РІ дорівнювало 0,26±0,04 бала й 0,45±0,05 бала у 26-35річних оглянутих, то в 36-45-річних та в 46-55- річних пацієнтів досліджували зростання даних індексу до 0,78±0,09 бала і до 0,93±0,31 бала відповідно. У пацієнтів порівняльної групи значення РІ
зростало від 0,12±0,05 бала у віці 20-25 років до
0,55±0,05 бала у віковій групі 36-45 років, р<0,05.
Максимальне значення індексу РІ досліджували в
46-55-річних пацієнтів порівняльної групи –
0,74±0,28 бала, р>0,05. Середнє значення індексу
РІ в осіб із ГП початкового – І ступеня тяжкості основної групи було у 2,3 раза вище відносно даних
у порівнянні (0,61±0,12 бала проти 0,43±0,20 бала, р>0,05).
Індекс кровоточивості (Ікр) у пацієнтів з ГП початкового – І ступеня основної групи зростав від
1,72±0,04 бала у 20-25-річних оглянутих до
2,43±0,21 бала в осіб віком 26-35 років. З часом
Ікр знижувався і дорівнював 2,10±0,30 бала у віковій групі 36-45 років та 1,45±0,08 бала в досліджуваних віком 46-55 років. У обстежених порівняльної групи Ікр зменшувався зі збільшенням віку: від 1,61±0,02 бала у віці 20-25 років до
1,02±0,06 бала у віковій групі 46-55 років, р<0,05;
Р<0,01. У середньому, в пацієнтів основної групи
дані Ікр були в 1,4 раза вищі відносно даних у порівнянні (1,93±0,42 бала проти 1,41±0,47 бала,
р<0,01).
У пацієнтів груп дослідження з ГП початкового
– І ступеня тяжкості (табл. 2) зі збільшенням віку
зростала глибина пародонтальних кишень (ГПК).
У 20-25-річних пацієнтів ГПК становила 1,54±0,05

мм і, поступово зростаючи, досягала максимальних значень у 46-55-річних пацієнтів – 2,96±0,09
мм. У осіб порівняльної групи глибина пародонтальних кишень зростала від 0,53±0,04 мм у 20-25річних оглянутих до 1,87±0,06 мм у пацієнтів віком
46-55 років, р<0,01. При цьому в досліджуваних
основної групи при ГП початкового – І ступеня тяжкості глибина пародонтальних кишень, у середньому, була в 1,9 раза більша, ніж у осіб порівняльної групи (2,25±0,07 мм проти 1,20±0,04 мм,
р<0,01). У оглянутих із ГП початкового – І ступеня
тяжкості визначали збільшення рухомості зубів з
віком. У пацієнтів основної групи мінімальні значення цього показника досліджували у віці 20-25
років, які дорівнювали 0,95±0,08 бала при
0,19±0,08 бала в їх однолітків у групі порівняння,
р<0,01. Максимальні значення рухомості зубів,
визначені нами в 46-55-річних пацієнтів, такі:
2,90±0,12 бала в основній і 2,08±0,10 бала в порівняльній групі, р<0,01. Середні дані рухомості зубів у пацієнтів із ЦД І типу були в 1,6 раза вищі
відносно даних у порівнянні (2,04±0,09 бала проти
1,31±0,08 бала, р<0,01).
Втрата епітеліального прикріплення (ВЕП) у
основній групі зростала від 1,90±0,25 мм у 20-25річних пацієнтів до 2,95±0,21 мм у осіб віком 46-55
років. У пацієнтів основної групи досліджували
аналогічну тенденцію: ВЕП збільшувалася від
1,40±0,18 мм у 20-25-річних оглянутих до
2,28±0,21 мм у пацієнтів віком 46-55 років, р>0,05.
У середньому, в пацієнтів основної групи з ГП початкового – І ступеня тяжкості втрата епітеліального прикріплення була в 1,3 раза більша відносно значень у порівнянні (2,43±0,23 мм проти
1,88±0,19 мм, р>0,05).
Rtg-індекс рецесії ясен у 20-25-річних огляну-
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тих основної групи дорівнював 3,55±0,25 і, зменшуючись із віком, у 46-55-річних пацієнтів складав
2,50±0,14. У групі порівняння спостерігалася аналогічна тенденція: визначали зменшення індексу:
від 3,89±0,10 у молодшій групі спостереження до

3,00±0,12 у старшій віковій групі, р<0,01. У середньому, в пацієнтів із ЦД І типу Rtg-індекс рецесії
був у 1,2 раза нижчий відносно д аних у осіб без
загальносоматичних хвороб (2,13±0,13 проти
1,46±0,11, р<0,01).

Таблиця 2
Глибина пародонтальних кишень, рухомість зубів, втрата епітеліального прикріплення, Rtg-індекс рецесії в пацієнтів груп
дослідження з ГП початкового – І ступеня тяжкості

Основна група
Вік, у роках

глибина
пародонтальних
кишень,мм

рухомість зубів, бали

Rtgіндекс
рецесії

20-25

1,54±0,05
*
2,03±0,06
*
2,45±0,08
*
2,96±0,09
*
2,25±0,07
*

0,95±0,09
*
1,82±0,08
*
2,48±0,09
*
2,90±0,12
*
2,04±0,09
*

3,55±0,12
*
3,00±0,13
*
2,78±0,12
*
2,50±0,14
*
2,95±0,13
*

26-35
36-45
46-55
Середнє
значення

Порівняльна група
Втрата
епітеліально-го
прикріплення
1,90±0,25
***
2,15±0,27
***
2,70±0,22
**
2,95±0,21
**
2,43±0,23
***

глибина
пародонтальних
кишень,мм

рухомість
зубів,
бали

Rtgіндекс
рецесії

Втрата епітеліального
прикріплення

0,53±0,04

0,19±0,08

3,89±0,10

1,40±0,18

1,04±0,03

1,30±0,07

3,66±0,11

1,75±0,20

1,35±0,04

1,65±0,08

3,28±0,12

2,10±0,18

1,87±0,06

2,08±0,10

3,00±0,12

2,28±0,21

1,20±0,04

1,31±0,08

3,45±0,11

1,88±0,19

*р<0,01; **р<0,05; ***р>0,05 – достовірна різниця значень відносно даних порівняльної групи.

Висновки
Отже, за результатами проведених досліджень
установлено, що у хворих на ГП початкового - І
ступеня тяжкості на тлі ЦД І типу інтенсивність захворювання значно вища і підвищується з віком у
порівнянні з даними в практично здорових осіб,
хворих на ГП, що підтверджується даними параклінічних індексів.
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Стаття надійшла
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Резюме
У пацієнтів із початковими ознаками генералізованого пародонтиту на тлі цукрового діабету І типу з
діабетичною кардіоміопатією і в практично здорових осіб із генералізованим пародонтитом початкового –
І ступеня для вивчення стану тканин пародонта були визначені в порівняльному аспекті пародонтальні
індекси (РМА, РІ, індекс кровоточивості ясен, глибина пародонтальних кишень, рухомість зубів, Rtgіндекс кровоточивості, втрата епітеліального кріплення). Доведено, що дані індексних оцінок у хворих на
генералізований пародонтит із початковими формами захворювання на тлі ЦД І типу на фоні діабетичної
кардіоміопатії засвідчують інтенсивніші запально-деструктивні зміни в зубоутримувальних тканинах у порівнянні з аналогічними значеннями в практично здорових осіб.
Ключові слова: генералізований пародонтит, цукровий діабет, кардіоміопатія, пародонтальні індекси.
Резюме
У пациентов с начальными признаками генерализированного пародонтита на фоне сахарного диабета I типа с диабетической кардиомиопатией и у практически здоровых лиц с распространенным пародонтитом начальной - I степени для изучения состояния тканей пародонта были определены в сравнительном аспекте пародонтальные индексы (РМА, РИ, индекс кровоточивости десен, глубина пародонтальных
карманов, подвижность зубов, Rtg-индекс кровоточивости, потеря эпителиального крепления). Доказано,
что данные индексных оценок у больных генерализированным пародонтитом с начальными формами
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заболевания на фоне СД I типа на фоне диабетической кардиомиопатии свидетельствуют о более интенсивных воспалительно-деструктивных изменениях в зубоудерживающих тканях по сравнению с аналогичными значениями у практически здоровых лиц.
Ключевые слова: генерализированный пародонтит, сахарный диабет, кардиомиопатия, пародонтальные индексы.

UDC 616.314.19:613.1

INDEXED ASSESSMENT OF PERIODONTAL TISSUE IN PATIENTS WITH EARLY
FORMS OF GENERALIZED PERIODONTITIS ON A BACKGROUND OF DIABETES
TYPE I DIABETIC CARDIOMYOPATHY
R. Shkrebnyuk

Lviv National Medical University named Danylo Galician
Summary
Patients with initial signs of generalized periodontitis on a background of diabetes type I diabetic cardiomyopathy and in healthy individuals with generalized periodontitis original - the first degree, for the study of
periodontal tissue were determined in comparative perspective periodontal indexes (PMA, PI index bleeding
gums, depth of periodontal pockets, tooth mobility, Rtg-index bleeding, loss of epithelial attachment). Proved
that the index data estimates in generalized periodontitis patients with early forms of the disease against a
background of diabetes type I on the background of diabetic cardiomyopathy prove more intense inflammatory
and destructive changes in zuboutrymuyuchyh tissues compared with similar values in healthy individuals.
Patients with initial signs of generalized periodontitis on a background of diabetes type I diabetic cardiomyopathy and in healthy individuals with generalized periodontitis original - the first degree, for the study of
periodontal tissue were determined in comparative perspective periodontal indexes (PMA, PI index bleeding
gums, depth of periodontal pockets, tooth mobility, Rtg-index bleeding, loss of epithelial attachment).
Functional overload of capillaries that occurs in periodontitis due to shutdown of the microvasculature (obliteration, sclerosis, ateromatoza, endovaskulit, peryvaskulit, thrombosis), causing degenerative changes in the
walls of capillaries and the emergence of fibrous structures. Morphological changes in the gums of patients with
chronic generalized periodontitis (GP) against diabetes depend on the severity of the clinical course of diabetes.
Along with changes in vascular microcirculation (ICR) gum characteristic GP, there is a diabetes-specific microvascular lesions - microangiopathy. Diabetic microangiopathy, according to the data, represents a generalized damage blood vessels ICR ash patients with chronic henerlizovanyy periodontitis on a background of diabetes, based on the damage to the basement membrane (BM) endothelium navkolosudynnyh cellular structures, culminating sclerosis and Hyalinosis. Therefore, for the objectification of inflammation in periodontal tissues in patients with diabetes mellitus against a background of diabetic cardiomyopathy was asked to examine
the state for the purpose zuboutrymuyuchyh periodontal tissue by means of indices.
In order to clarify the course of generalized periodontitis on a background of diabetes of the first type, we
have examined 163 patients who were on dispensary in endocrinological dispensary m. Lviv. Of the people surveyed 46.62% were men, and women's interest rate was 53.37%. According to outpatients, offset form of diabetes was determined in 29 men (38.1%) and 33 women (37.93%); subcompensated form of diabetes - 34 men
(44.74%) and 39 women (44.82%). The smallest subgroup - 10.52% men and 11.49% women were persons
with diabetes duration of the course of 1 year, and most numerous subgroup was represented 44.73% 45.97%
men and women who have diabetes duration of the course was over 10 years . To compare the prevalence of
generalized periodontitis in patients with type I diabetes were examined 93 persons of different age and sex
(comparative group), who were treated at the Medical Center Dental LNMU Danylo Galician. To assess periodontal status determination conducted objective hygiene and periodontal indices. Oral hygienic condition assessed by a simplified index of Green-Vermilyona hygiene - OHI-S (Simplified Oral Hygiene Index), (1964). To
study the prevalence and intensity of inflammation in the gums, we used a modified method of determining the
papillary-marginally-alveolar index (PMA) for C. Parma percentage, (1960). The depth of periodontal pockets
(PC) was measured by a probe with millimeter divisions in 6 points in mm. The loss of the tooth-gingival epithelial attachment (PEC) determined using periodontal probe calibrated in millimeters, obrahovuyuchy average for
measurements at four points around each tooth, the technique H.F.Biloklytskoyi (2010). To determine the level
of severity of dystrophic and inflammatory changes in periodontal tissues used combined periodontal index (RI)
proposed by Russel in 1956 to study the extent and nature of resorption mezhalveolyarnyh partitions bone alveolar processes carried out X-ray examination using the panoramic radiography and evaluated data on radiological index Fuch (Rtg). The results of all determinations carry the card to periodontal examination.
Proved that the index data estimates in generalized periodontitis patients with early forms of the disease against a
background of diabetes type I on the background of diabetic cardiomyopathy prove more intense inflammatory and
destructive changes in zuboutrymuyuchyh tissues compared with similar values in healthy individuals.
Key words: generalized periodontitis, diabetes, cardiomyopathy, periodontal indices.
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ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
УДК 616.716+617.52]-006.04-071(477.53)

Н.А. Соколова, Л.І. Волошина, М.Г. Скікевич, О.І. Тараканова*

СТАН ДІАГНОСТИКИ ТА АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЗЛОЯКІСНІ
НОВОУТВОРИ ЩЕЛЕПНО – ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗА 2014 РІК
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
(м. Полтава)
Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер* (м. Полтава)
Робота є фрагментом ініціативної теми кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та
реконструктивною хірургією голови та шиї «Вроджені та набуті морфофункціональні порушення зубощелепної системи, органів і тканин голови та шиї, їх діагностика, хірургічне та консервативне лікування», № держ. реєстрації 0111U006301.

Вступ
В Україні, як і в усьому світі, епідеміологічна
ситуація з онкологічних хвороб залишається несприятливою. У наш час злоякісні новоутвори, зокрема злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки,
є другою причиною смертності після серцевосудинних хвороб. Захворюваність, інвалідність і
смертність унаслідок онкологічних хвороб мають
не тільки медичне, а й велике соціальне та економічне значення. Вивчення епідеміології злоякісних новоутворів має значний практичний інтерес,
тому що може служити обґрунтуванням як для
планування організації онкологічної допомоги населенню, так і розробки загальнодержавних і регіональних протиракових програм, визначення необхідного обсягу лікувальної та паліативної допомоги населенню, організації медико-соціальної
реабілітації інвалідів [9, 1, 3, 2].
Мета дослідження - покращення якості діагностики і лікування хворих на злоякісні пухлини
щелепно-лицевої ділянки на основі аналізу захворюваності.
Об’єкт і методи дослідження
Основні показники протиракової боротьби - це
захворюваність і смертність від злоякісних новоутворів [4, 5].
Порівняльне вивчення захворюваності на злоякісні новоутвори щелепно-лицевої локалізації
проводили за матеріалами Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру.
Ми проаналізували захворюваність на злоякісні
новоутвори 5 окремих локалізацій (губа, язик,
слинні залози, слизові оболонки порожнини рота,
щелепи) відповідно до Міжнародної класифікації
хвороб Х перегляду (МКБ - Х, 1998 г.).
Основними джерелами інформації про онкологічних хворих були первинні медичні документи

про захворюваність на злоякісні новоутвори.
Дані про кількість і статево-віковий склад населення Полтавської області взяли з публікацій у
збірниках "Показники діяльності медичних закладів області за 2014 рік". Для отримання необхідних даних про онкологічних хворих обробили екстрені сповіщення на всіх первинних онкологічних
хворих, із яких вибрали зі злоякісними пухлинами
щелепно-лицевої локалізації.
Усіх хворих розподілили на групи за низкою
критеріїв: локалізація процесу, стадія захворювання; демографічні показники: місце проживання, вікові, статеві.
Захворюваність на злоякісні новоутвори щелепно-лицевої локалізації населення Полтавської
області вивчали на основі аналізу отриманих нами інтенсивних показників на 100 тисяч чоловічого
і жіночого населення.
Результати дослідження та їх обговорення
За даними Полтавського обласного клінічного
онкологічного диспансеру за 2014 рік, на облік було взято 4888 хворих із уперше виявленими злоякісними новоутворами, захворюваність склала
363,4 на 100 000 населення (по Україні цей показник становить 360,3 на 100 000 населення). Хворих з онкологічною патологією щелепно-лицевої
ділянки було 119, тобто захворюваність склала
8,2 (у 2012 році - 10,7) на 100 000 населення.
Отже,
онкостоматологічна
захворюваність
складає 2,4% у структурі загальної онкологічної
захворюваності (у 2012 році - 3,3%).
Аналіз даних свідчить про те, що при порівнянні абсолютних показників найбільша кількість хворих зареєстрована в м. Полтаві (18 хворих) і в м.
Кременчуці (15 хворих), але при порівнянні інтенсивних показників найбільша онкостоматологічна
захворюваність зареєстрована в Решетилівському
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районі – 18,7 на 100 000 населення; Великобагачанському – 15,6; Машівському – 15,0; Карлівському – 14,5; Кобеляцькому – 11,6; Семенівському
– 11,4; Лубенському і Хорольському - по 11,3;
Полтавському – 10,4 на 100 000 населення.
Із загальної кількості хворих (119) чоловіків було 96, а жінок - 23, тобто чоловіки хворіють у 4,2
раза частіше, ніж жінки (у 2012 році - в 3,2).
Найбільше було хворих віком 61 – 70 років
(30,3%), 51 – 60 років (26,1%), старше 70 років –
28,6%, 41 – 50 років (11,8%), тобто здебільшого
хворіють люди у віці від 41 до 70 років (68,2%).
Рак губи в чоловіків виявляли у 2,8 раза частіше, ніж у жінок (у 2012 - в 3,4); рак язика – в 9,7
раза (було в 9,0), рак слизової оболонки порожнини рота – в 7,4 раза (було в 4). Злоякісні пухлини
слинних залоз виявляли майже однаково в чоловіків і жінок, а у 2012 році чоловіки хворіли в 3,6
раза частіше, ніж жінки.
За локалізацією найвища захворюваність спостерігалася на рак слизової оболонки порожнини
рота, включаючи новоутвори слизової оболонки
щоки, альвеолярних відростків, твердого і м’якого
піднебінь та дна порожнини рота, всього 42 випадки (35,3%), а якщо сюди врахувати злоякісні пухлини язика - 32 випадки - 27%, які тепер знаходяться на другому місці (раніше було 20 – 12,7%),
то хворих на злоякісні пухлини слизової оболонки
й органів порожнини рота буде 74 (62,2%), раніше
було 47,7%. На третьому місці - рак губи - 30 випадків – 25,2% (було 25,5%, але у 2012 році це
було друге місце); на четвертому місці – рак
слинних залоз -15 випадків - 12,6% (було 14,6%).
Злоякісних новоутворів щелеп у 2014 році виявлено не було (у 2012 році було 19 випадків –
12,1%, причому злоякісних пухлин верхньої щелепи вдвічі більше, ніж нижньої щелепи).
Незважаючи на те, що успіх у лікуванні злоякісних новоутворів щелепно-лицевої ділянки залежить від виявлення цієї патології на ранніх стадіях, показники задавнення онкостоматологічних
хвороб не мають тенденції до зниження. Питома
вага занедбаних випадків уже багато років залишається в межах 35 – 80% при різних локалізаціях
пухлин [6, 7, 8].
Виявлення хворих на ранніх I – II стадіях становить 48,7% . У 2012 році цей показник був 49%,
а у 2011 - 58,6%. Кількість занедбаних випадків
склала 51,3%, у 2012 році - 40,8%.
Найбільша кількість занедбаних випадків - при
злоякісних новоутворах язика – 78,1% (було 60%)
і слизових оболонок порожнини рота – 76,2% (було 54,5%).
По районах області кількість занедбаних випадків зареєстрована в такій послідовності: в Козельщинському, Котелевському, Новосанжарському
й Оржицькому районах - по 100%; Глобинському 75%; Полтавському – 71,4%; Машівському і Семенівському – по 66,7%; Миргородському – 62,5%;
Решетилівському – 60%; м.Полтава – 55,6%; Великобагачанському, Гребінківському, Пирятинському, Хорольському і Чутівському районах - по

50%;
Карлівському,
Кобеляцькому
і
в
м.Кременчуці - по 40%; Зіньківському, Лохвицькому, Лубенському і в м.Комсомольську – по 33,3%;
у Кременчуцькому районі – 25%.
Летальність до року склала 14,3% (у 2013 році
– 39,7%).
Аналіз причин низького рівня діагностики раку
показує, що він залежить насамперед від низького
рівня онкологічної грамотності лікарів, від недостатньої насиченості амбулаторно-поліклінічних
закладів діагностичною апаратурою, від пізнього
звертання хворих по медичну допомогу, неякісного проведення диспансеризації та її невід’ємної
частини - профілактичних оглядів населення, які
ніхто не скасовував, але їх майже ніхто зі стоматологів не проводить.
Щелепно-лицева ділянка належить до візуальних форм злоякісних пухлин, добре доступна для
огляду як лікарем, так і самим пацієнтом. Але
симптоми пухлин бувають настільки слабо виражені, що перехід хронічного запалення або деструктивного процесу в злоякісний ріст часто залишається непоміченим ні самим хворим, ні лікарем-спеціалістом. З практики дослідників відомо,
що близько 85% злоякісних новоутворів легко доступні для обстеження шляхом огляду, пальпації
й інших простих технічних прийомів, і лише 15%
не можуть бути розпізнані своєчасно через прихований перебіг хвороби [4,5].
Висновки
Отже, встановлено, що:
- захворюваність на злоякісні новоутвори щелепно-лицевої ділянки зменшилася з 10,7 у 2012
році до 8,2 на 100 000 населення у 2014 році та з
3,3% у структурі загальної онкологічної захворюваності у 2012 році до 2,4% у 2014 році;
- змінилися структура і рангові місця онкостоматологічної захворюваності, на що лікарістоматологи мусять звернути увагу: на першому
місці – злоякісні пухлини слизових оболонок порожнини рота, на другому – язика, на третьому –
губи, на четвертому – слинних залоз; злоякісних
пухлин щелеп у 2014 році не було виявлено;
- підвищилася захворюваність у чоловіків у порівнянні з жінками: в 4,2 раза (було – в 3,2), особливо на злоякісні пухлини слизових оболонок порожнини рота – в 7,4 раза ( було в 4).
Проаналізувавши причини занедбаності, ми
встановили, що здебільшого це організаційнометодичні порушення, а саме:
1) неповне клінічне обстеження хворих під час
первинного звернення;
2) неадекватне тривале лікування хворих із
помилковими діагнозами;
3) клініко-діагностичні помилки:
- недооцінка клінічних даних;
- рентгенологічні помилки;
- низька грамотність лікарів у верифікації діагнозу і додаткових методах обстеження;
4) відсутність або недостатність онкологічної
настороженості в лікарів (недостатність знань
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симптоматики ранніх форм злоякісних пухлин,
структури онкологічної служби і системи надання
онкологічної допомоги в Україні; недостатня профілактична робота та неякісні профілактичні
огляди населення або їх відсутність, відсутність
послідовності в плануванні профілактичної роботи; низький рівень диспансеризації хворих із передпухлинною патологією; затримка хворих на
етапах загальної лікувальної мережі; недостатня
забезпеченість амбулаторно-поліклінічних закладів сучасною діагностичною апаратурою; відсутня
мотивація населення звертатися до лікарястоматолога по допомогу через недостатню санітарно-просвітницьку роботу та рівня доступності
кваліфікованої стоматологічної допомоги; немає
економічного стимулу якісної роботи лікарівстоматологів).

3.

4.

5.

6.

Перспективи подальших досліджень
Усе вищевикладене доводить, що необхідно
продовжувати моніторинг злоякісних новоутворів
щелепно-лицевої ділянки населення і підвищувати рівень мотивації щодо надання спеціалізованої
допомоги населенню з обов’язковим аналізом даних; вважати показники своєчасної діагностики
раку одним з основних критеріїв оцінки діяльності
стоматологічної служби.
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Резюме
В Украине, как и во всем мире, эпидемиологическая ситуация по онкологическим заболеваниям остается неблагоприятной. В настоящее время злокачественные новообразования, и злокачественные опухоли челюстно-лицевой области в том числе, являются второй причиной смертности населения после
сердечно-сосудистых заболеваний.
Данные, приведенные в статье, убедительно доказывают необходимость продолжения мониторинга
злокачественных новообразований челюстно-лицевой области населения и повышения уровня мотивации оказания специализированной помощи населению с обязательным анализом данных; следует считать показатели своевременной диагностики рака одним из основных критериев оценки деятельности
стоматологической службы.
Ключевые слова: злокачественные новообразования челюстно- лицевой области, статистика, анализ.
Резюме
В Україні, як і в усьому світі, епідеміологічна ситуація з онкологічних хвороб залишається несприятливою. У наш час злоякісні новоутвори, зокрема злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки, є другою причиною смертності після серцево-судинних хвороб.
Дані, наведені в статті, переконливо доводять необхідність продовження моніторингу злоякісних новоутворів щелепно-лицевої ділянки, підвищення рівня мотивації щодо надання спеціалізованої допомоги
населенню з обов’язковим аналізом даних; необхідно вважати показники своєчасної діагностики раку одним з основних критеріїв оцінки діяльності стоматологічної служби.
Ключові слова: злоякісні новоутвори щелепно-лицевої ділянки, статистика, аналіз.
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DIAGNOSTICS AND STATUS ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF MALIGNANT
TUMORS OF MAXILLOFACIAL AREA IN POLTAVA REGION, 2014
N.A. Sokolova, L.I. Voloshina, M.G.Skikevych, O.I. Tarakanova *

Higher educational institution in Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy" (Poltava)
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Summary
In Ukraine, as elsewhere in the world, the epidemiological situation of cancer remains unfavorable.
Malignant neoplasms and malignant tumors of maxillofacial area are the second cause of mortality after cardiovascular diseases. Morbidity, disability and mortality due to cancer, have not only medical, but also a great
social and economic importance.
The authors have analyzed the incidence of malignant neoplasms of five separate locations (lip, tongue,
salivary glands, mucous membrane of the mouth, jaw) according to the International classification of Diseases
of Tenth Revision.
The main sources of information about patients’ cancer were primary medical documents on the incidence of
malignant neoplasms.
All patients were divided into groups on a number of criteria: localization of process, the stage of the disease;
demographics: place of residence, age, sex.
The incidence of malignant tumors of maxillofacial localization in Poltava region has been studied on the
analysis of the indicators for 100,000 male and female population.
Data on the number, sex and age composition of the population of Poltava region
have been taken from our publications in digest "Activity of medical institutions of the region by 2014". To obtain the necessary data on patients’ cancer treatment all cancer patients have been notified. The patients with
malignant tumors of maxillofacial localization have been selected.
It has been established that maxillofacial cancer incidence is 2.4% of the total cancer incidence (in 2012 it
was 3.3%).
During the analysis the following data have been revealed:
- men suffer 4.2 times more than women (in 2012 it was 3.2).
- it’s more often observed in patients at the age of 61 – 70 years (30.3%), 51 – 60 years (26.1%), over 70
years (28.6%) and at the age of 41 – 50 years (11.8%). In most cases malignancies have been observed at the
age of 41 to 70 years (68.2%).
- the largest observed incidence of cancer localization is the cancer of the oral mucosa, tumors of cheek
mucosa, of alveolar process, hard and soft palate and bottom of the mouth. 42 cases have been observed
(35.3%).
- the share of cases neglected for many years remains within a 35 - 80% in tumors of various localizations.
- the largest number of neglected cases has been observed in malignant tumors of the tongue – 78.1%
(was 60%) and of oral mucous membranes – 76.2% (was 54.5%).
The data presented in the article clearly show the following:
the need of continuous studying of malignant tumors of maxillofacial area in the population and the necessity of providing specialized care with mandatory data analysis of considered indicators of early diagnosis of
cancer as one of the main criteria for evaluation of dental services.
Key words: malignant tumors of maxillofacial area, statistic.
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ОЦІНКА КІСТКОВОЇ ПЛАСТИКИ ВЕРХНОЇ ЩЕЛЕПИ КОМБІНОВАНИМ
АЛОКІСТКОВИМ ТРАНСПЛАНТАТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО
ОБСТЕЖЕННЯ (КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Вступ
Лікування і реабілітація хворих із вродженими
вадами обличчя залишаються актуальним завданням сучасної щелепно-лицевої хірургії. Уроджені
незрощення верхньої губи і піднебіння залишаються найбільш розповсюдженими вадами розвитку
обличчя. Запропоновано багато способів оперативного відновлення піднебіння, їхніх модифікацій [5,
3, 10]. Однак вони не завжди дають добрі анатомічні та функціональні результати лікування. Одним
зі шляхів розв΄язання вказаної проблеми можна
вважати модифікацію операцій уранопластики із
застосуванням кісткової трансплантації [8, 9]. Водночас важливим для розвитку і повноцінного виконання функції верхньої щелепи й естетики обличчя
в цілому є відновлення цілісності її альвеолярного
відростка, що дозволяє нормалізувати ріст і розвиток щелепи, сформувати каркас для пропорційного
розміщення губи та носа, сприяти правильному
розміщенню зубів. Завдяки такому підходу у відновній хірургії щелеп пластика дефекту піднебіння
перетворюється із простого закриття дефекту
м’якими тканинами в реконструкцію його кісткової
основи. Сучасні остеопластичні матеріали повинні
адекватно відновлювати дефіцит кісткової тканини,
володіти остеоіндуктивними й остеокондуктивними
властивостями, бути біосумісними з організмом і
активно сприяти росту несформованої щелепи [2,
5, 6, 7, 9].

авторів (авторське свідоцтво №169943 А1 від
22.08.1991 р.). Цей метод передбачає одноетапне
закриття дефектів м’якого і твердого піднебінь та
альвеолярного відростка з переміщенням слизово-окісного клаптя язикоподібної форми, тільки з
малого фрагмента, виключаючи при цьому з типового варіанта уранопластики найбільш травматичні її етапи – інтерламінарну остеотомію і мезофарингоконстрикцію.
Для заповнення сформованих дефектів використовували демінералізовані алотрансплантати і
медичний клей КЛ-3 на основі поліуретану. Виготовлені зі збереженням усіх правил безпеки та
технології трансплантаційні матеріали отримували з лабораторії консервації тканин Львівської обласної станції переливання крові. Матеріал отримували у відповідній упаковці, яка зберігала його
стерильність (рис. 1). Зберігали замовлений
трансплантат в умовах побутового холодильника
при температурі близько +4 С°, а безпосередньо
перед оперативним втручанням на водяній бані
доводили до рівня кімнатної температури (+1820С°).

Матеріали і методи
Оперативні втручання було проведено 62 хворим віком 4- 6 років, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні з уродженими наскрізними незрощеннями піднебіння й
альвеолярного відростка (лівобічні – 44, правобічні - 18). У 32 (23 хлопчики, 9 дівчаток) проведено
ураноальвеолоостеопластику (основна група) і в
30 (22 хлопчики, 8 дівчаток) – уранопластику слизово-окісним клаптем способом І.М. Готя і співавт.
(група порівняння).
Оперативне втручання в обох клінічних групах
проводили способом професора Готя І.М. і спів-

Рис. 1. Фото запакованого демінералізованого кісткового
трансплантата

Іншим компонентом, який використовували для
виготовлення запропонованого композиційного
остеотрансплантата, був медичний клей КЛ-3 на
основі поліуретану, синтезований у Інституті хімії
високомолекулярних сполук Академії наук України. До його складу входять клейова основа і прискорювач полімеризації (рис. 2).
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Рис. 2. Фото компонентів медичного клею КЛ-3

Моделювали остеотрансплант із демінералізованого ребра за формою дефекту твердого піднебіння і його розміщення на поверхні дефекту (рис.
3). Кістковий трансплантат робили ширшим на 2-3
мм за величину дефекту, сточуючи його до краю.
Проводили декортикацію країв піднебінних відростків із боку порожнини рота на 2-3 мм. Кістковий
трансплантат губчастою поверхнею розміщували
до ротової порожнини, оскільки слизово-окісні
клапті з орального боку постачаються кров΄ю значно краще, ніж носові. Далі, накладаючи вузлові
шви, ретельно зшивали піднебінні клапті, формуючи основу твердого піднебіння.

лення піднебіння відрізняється від відомих тим,
що забезпечує епітелізацію дна носової порожнини і склепіння рота, мобілізацію судинно-нервових
пучків шляхом часткового їхнього відшаровування
від піднебінних слизово-окісних клаптів, усунення
кісткового дефекту піднебіння консервованою
алокісткою, відмову від низки травматичних етапів
– розрізів по крило-щелепних складках, резекції
задньо-внутрішнього краю великого піднебінного
отвору. Крім цього, завдяки розробленому композиційному остеотрансплантанту вдавалося повністю виповнити ділянку дефекту альвеолярного
відростка. Крім того, такий оперативний спосіб лікування забезпечує малу травматичність, створює
добрі умови для загоєння рани, не порушує зони
росту верхньої щелепи, а також не є технічно
складним у виконанні.
Для вивчення особливостей перебудови остеотрансплантатів, розміщених у ділянці вродженого дефекту твердого піднебіння й альвеолярного відростка, проводили рентгенологічні дослідження до ураноостеопластики і у віддалені терміни спостереження у всіх хворих, які склали основну групу спостереження.
Результати й обговорення
Вивчення рентгенограм після операції показало, що у 28 дітей (87,5 %) утворилася кісткова
структура в ділянці колишнього дефекту. Лише в 4
хворих (12,5 %) виявити ознаки кісткоутворення
не вдалося.
У 23 обстежених дітей (71,9%) через рік після
ураноостеопластики в ділянці колишнього дефекту твердого піднебіння виявлено рентгеноконтрастно щільну кісткову тканину (рис. 4). У пізніші терміни рентгенологічно малюнок кісткової тканини
піднебіння по всій протяжності був однаковим.

Рис. 3. Змодельований остеотрансплантат за формою дефекту на твердому піднебінні

Кісткову пластику не застосовували при дефекті твердого піднебіння довжиною менше 0,5 см,
за відсутності порушень мовлення, відхилень у
розвитку верхньої щелепи і середнього відділу
глотки.
Наступним етапом була остеопластика вродженого дефекту альвеолярного відростка верхньої щелепи. Залишки ребра після моделювання
подрібнювали, змішували з поліуретановим клеєм
КЛ-3 у співвідношенні 1:1 і ще до його затвердіння
заповнювали цією композицією дефект на альвеолярному відростку.
Запропонований спосіб оперативного віднов-

Рис. 4. Утворення кісткової тканини в ділянці дефекту
твердого піднебіння через рік після ураноостеопластики
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Утворення структури кісткової тканини в ділянці
вродженого дефекту альвеолярного відростка через рік після хірургічного лікування з комбінованою
остеопластикою спостерігалося у 26 хворих - 81,3
% (рис. 5). У віддалені терміни виявляли наявність
однакових кісткових структур сформованого піднебіння й альвеолярного відростка (рис. 6).

Висновки
За результатами аналізу рентгенограм можна
стверджувати, що найоптимальнішим є застосування запропонованого композиційного трансплантата безпосередньо в дефекті та його прикриття
пластинкою демінералізованого алоребра. У цьому варіанті на завершення спостереження зону
дефекту як за структурою кістки, так і за її формою виявити було практично неможливо. Доведено, що пересаджена алокістка не викликала жодних ускладнень і згодом за рентгенологічною
структурою не відрізнялася від прилеглої кісткової
тканини.
Перспективи подальших досліджень
Отримані результати стали основою для подальшого морфологічного дослідження біоптатів остеорегенератів і прилеглих кісткових структур
верхньої щелепи експериментальних тварин, а
також клінічного дослідження ефективності запропонованого автором способу кісткової пластики в дітей з однобічними наскрізними незрощеннями альвеолярного відростка, твердого і м’якого
піднебінь.
Література

Рис. 5. Кісткоутворення в ділянці дефекту альвеолярного
відростка через рік після підсадження
комбінованого остеотрансплантата

1.

2.

3.

4.

5.
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Резюме
Мета роботи – оцінити результати рентгенологічного дослідження регенерації кісткової тканини верхньої щелепи після кісткової пластики подрібненим композиційним остеотрансплантатом.
Матеріали і методи. Дослідження проводили 62 дітям, які перебували на стаціонарному лікуванні у
відділенні щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні з уродженими наскрізними незрощеннями піднебіння й альвеолярного відростка. У 32 проведено ураноальвеолоостеопластику (основна група) і в 30 – уранопластику слизово-окісним клаптем способом І.М. Готя і співавт. (група порівняння). Для вивчення особливостей перебудови остеотрансплантатів проводили рентгенологічні дослідження до ураноостеопластики та у віддалені терміни спостереження у всіх хворих.
Результати й обговорення
Аналіз рентгенограм після комбінованої остеопластики вроджених дефектів твердого піднебіння й
альвеолярного відростка показав, що пересаджена алокістка не викликала жодних ускладнень, перебудовуючись, замінювалася новоутвореною кісткою, яка з часом за своєю структурою не відрізнялася від
здорових прилеглих кісткових тканин, надійно утримувалися фрагменти верхньої щелепи в новому положенні.
Висновки
Установлено, що найоптимальнішим є застосування запропонованого композиційного трансплантата
безпосередньо в дефекті і його прикриття пластинкою демінералізованого алоребра. У цьому варіанті на
завершення спостереження зону дефекту як за структурою кістки, так і за її формою виявити було практично неможливо.
Ключові слова: дефект верхньої щелепи, комплексний остеогенний трансплантат, кісткова пластика,
незрощення піднебіння й альвеолярного відростка, ураноостеопластика, кісткова пластика альвеолярного відростка, демінералізоване ребро, рентгенографія.
Резюме
Цель работы - оценить результаты рентгенологического исследования регенерации костной ткани
верхней челюсти после костной пластики измельченным композиционным остеотрансплантантом.
Материалы и методы. Исследование проводили 62 детям, которые находились на стационарном
лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии Львовской областной клинической больницы с врожденными сквозными несращениями неба и альвеолярного отростка. В 32 проведено ураноальвеолоостеопластику (основная группа) и у 30 - уранопластику слизисто-надкостничным лоскутом способом И.М.
Готя и соавт. (группа сравнения). Для изучения особенностей перестройки остеотрансплантатов проводили рентгенологические исследования до ураноостеопластики и в отдаленные сроки наблюдения у
всех больных.
Результаты и обсуждение
Анализ рентгенограмм после комбинированной остеопластики врожденных дефектов твердого неба и
альвеолярного отростка показал, что пересаженная аллокость не вызывала никаких осложнений, перестраиваясь, заменялась новообразованной костью, которая со временем по своей структуре не отличалась от здоровых окружающих костных тканей, надежно удерживались фрагменты верхней челюсти в
новом положении .
Выводы
Установлено, что оптимальным является применение предложенного композиционного трансплантата непосредственно в дефекте и его прикрытие пластинкой деминерализованного аллоребра. В этом варианте после завершения наблюдения зону дефекта как по структуре кости, так и по её форме выявить
было практически невозможно.
Ключевые слова: дефект верхней челюсти, комплексный остеогенный трансплантат, костная пластика, несращение неба и альвеолярного отростка, ураноостеопластика, костная пластика альвеолярного
отростка, деминерализованное ребро, рентгенография.
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ASSESSMENT OF BONE GRAFTING OF UPPER JAW WITH COMBINED BONE GRAFT
BY X-RAY EXAMINATION (CLINICAL RESEARCH)
Il’nyts`kyi Ya. M.

Danylo Halyts`kyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Summary
Purpose. Roentgenologic evaluation of the upper jaw bone regeneration after crushed composite osteografting.
Materials and methods. Clinical studies were carried on 62 children hospitalized at the Department of
Maxillofacial Surgery of the Lviv Regional Hospital with congenital palatal and alveolar clefts. 32 children underwent operations of cleft palate repair (the main group) and 30 ones – mucos-periostal flap plastic surgery by
I. Got` and coauthors (the control group). To study the peculiarities of osteografts reorganization roentgenological studies have been carried out before the cleft palate repair surgery and during remote period of monitoring in
all patients.
Results and discussion. X-ray analysis of the congenital hard palate and alveolar defects after the
combined bone reconstruction have shown that transplanted allogenic graft did not cause any complications
during its remodeling, and was replaced by newly formed bone, which didn’t differ from the surrounding bone
tissue by its structure. Fragments of the upper jaw were reliably fixed into a new position.
Conclusions. Based on X-ray exam the research has established that the most optimal one is application of
the proposed composite graft directly into the defect and its covering with demineralized allogenic rib plate. In
this case, it was almost impossible to reveal the defect area either by the bone structure, or by its shape.
Keywords: upper jaw defect, composite osteogenic graft, bone grafting, cleft palate, cleft palate repair surgery, alveolar grafting, demineralized rib, radiography.
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Ю. М. Мельничук, Р. З. Огоновський, А. Р. Кучер, А. В. Філіпський

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПАТОЛОГІЧНИХ
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РУБЦІВ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Вступ
Традиційно питання об’єктивного дослідження
патологічних рубців шкіри залишається актуальним у сучасній лікарській практиці. Діагностику зазвичай проводять за суб’єктивними клінічними
ознаками. Найвідоміший і використовуваний метод оцінки рубцевої тканини - розроблена в 1995
році Ванкуверська шкала. Такий спосіб оцінювання характеристик рубця базується суто на
суб’єктивних клінічних ознаках, не спираючись на
об’єктивні якісні показники, що не відповідає сучасним тенденціям у медицині. Одним із найважливіших критеріїв оцінки післяопераційного рубця
є глибина залягання рубцевозмінених тканин у
товщі шкіри.
Ультразвукове сканування рубців дозволить
без використання інвазивних методів дослідження
об’єктивно й інформативно оцінити глибину, стан
рубцевої тканини і сусідніх анатомічних структур.
Ще одна незаперечна перевага ультразвукового
дослідження шкіри – безпечність. Його можна використовувати багато разів для динамічного спостереження і з метою первинної та контрольної
діагностики [2, 12]. Ультразвук дозволяє оцінити
об’ємні розміри і контури внутрішньошкірних патологічних змін, стан епідермісу, дерми, підшкірно-жирової клітковини, волосяних фолікулів і сальних залоз [3].
Мета дослідження – оцінити результати практичного застосування запропонованої нової класифікації та комбінованого методу профілактики
утворення патологічних рубців шкіри обличчя за
допомого ультразвукового сканування.

не застосовували жодних профілактичних заходів
для запобігання формуванню патологічних рубців
шкіри. У першій контрольній групі пацієнтам проводили монотерапію у вигляді трьох сеансів екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (ЕУХТ) з
інтервалом 4-5 днів. У другій контрольній групі пацієнтам проводили три сеанси екстракорпоральної ударно-хвильової терапії з інтервалом 4-5 днів
у поєднанні з аплікаціями силіконового гелю
«Стратадерм» безпосередньо на рубець. Кожна
група поділялася на дві підгрупи залежно від способу загоєння післяопераційної рани: І підгрупа –
післяопераційна рана загоювалася первинним натягом; ІІ підгрупа – вторинним натягом. Профілактичні заходи розпочинали з початку формування
післяопераційного рубця. З пацієнтами, які були
включені до перших підгруп, профілактичні заходи
розпочинали з моменту зняття швів, а в другій підгрупі - після повного очищення післяопераційної
рани, заповнення її грануляційними тканинами і
початку процесів епітелізації.
Сеанси екстракорпоральної ударно-хвильової
терапії проводили швейцарським апаратом «Storz
Medical Master Plus MP100» (табл. 1). Місцеве
знеболювання перед процедурами не застосовували (рис. 1). Ультразвукове сканування рубців та
сеанси ЕУХТ проводили в клініці «Ульрамед» (м.
Львів).

Матеріали і методи дослідження
Дослідження виконували на базі відділення
щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні в 42 пацієнтів, які підлягали оперативним втручанням на щелепно-лицевій ділянці із
застосуванням зовнішньоротових доступів (29 чоловіків і 13 жінок). Усі операції були проведені під
комбінованим знеболюванням. Було дотримано
вимог щодо проведення клінічних досліджень (інформована згода пацієнта).
Залежно від вибраного способу проведення
профілактики всіх пацієнтів після оперативних
втручань і початку формування післяопераційного
рубця було розділено на три групи по дві підгрупи
в кожній із них. Розподіл пацієнтів по групах проводили без певної закономірності, навмання.
У групі порівняння в післяопераційний період

Рис. 1. Проведення сеансу екстракорпоральної
ударно-хвильової терапії
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Таблиця 1
Застосовані параметри ударно-хвильової терапії

Параметри ЕУХТ
Частота
Кількість імпульсів
Потужність
Щільність потоку

Первинний натяг
3 Гц
100 на см²
1,6 Бар
0,2 мДж/мм²

Спосіб застосування силіконового гелю «Стратадерм» (виробники – «STRATPHARMA AG»
(Switzerland), «HiMedica Ltd» (UK), Switzerland,
UK) полягав у нанесенні тонкого шару гелю безпосередньо на рубець і утворення на ньому тонкої
плівки після повного висихання [4].
Для оцінки запропонованих методів профілактики утворення патологічних рубців було застосовано ультразвукове сканування післяопераційних
рубців безпосередньо перед початком першої
процедури ударно- хвильової терапії та контрольне обстеження через три місяці після завершення
профілактики. Товщину післяопераційного патологічного рубця визначали відповідним чином.
Хворого обстежували методом ультрасонографії
ультразвуковим апаратом експертного класу
«Toshiba Aplio XV» за допомогою датчика частотою 9-14 МГц. Датчик розміщували строго перпендикулярно до поверхні шкіри. Оцінювали і вимірювали товщину рубцевої тканини, ультразвукові
особливості будови шарів шкіри; порівнювали
ушкоджену ділянку з інтактною тканиною шкіри.
На першому етапі встановлювали трансдюсерний
датчик у проекції рубця і визначали його початкову товщину. На другому етапі вимірювали товщину інвазії рубцевої тканини відносно анатомічних
структур шкіри.
Зважаючи на те, що картина патологічного рубця в різних ділянках може мати нечітку структуру, різну глибину і неправильну форму, ступінь інвазії в шкіру може мати різні величини, незважаючи не те, що буде міститися в одному гістологічному шарі шкіри.
Ми запропонували власну класифікацію для

Вторинний натяг
4 Гц
100 на см²
1,7 Бар
0,2 мДж/мм²

визначення ступеня інвазії рубцевої тканини в
шкіру і підлеглі тканини (епідерміс, дерма, підшкірна клітковина, м'язова тканина):
I – рубцеві тканини містяться під базальною
мембраною епідермісу – це поверхнево розміщена сполучна тканина, яка не залишає патологічних рубців на шкірі;
II – рубцеві тканини проривають базальну
мембрану і проникають у сосочковий шар дерми,
але не досягають сітчастого шару;
III – рубцеві тканини розташовуються в сітчастому шарі дерми, в тому місці, де колаген починає
організовуватися в пучки;
ІV – тканини рубця інвазивно проникають у
підшкірну клітковину;
V – рубцева тканина прориває підшкірну жирову клітковину і досягає м'язової тканини.
Результати досліджень та їх обговорення
Оцінюючи дані ультразвукового сканування післяопераційних рубців, виявили, що найкращі результати були отримані за комплексного застосування екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в поєднанні з гелем «Стратадерм».
На рис. 2 показано спостереження пацієнта М.,
31 рік, із 1 підгрупи контрольної групи. На обстеженні ділянки післяопераційного рубця після зняття швів у товщі підшкірної жирової клітковини виявлено ділянку потовщення, в якій візуалізується
гіпоехогенний (свіжий) післяопераційний рубець із
нечіткими контурами, однорідної структури, розмірами 4,8 мм. Довкола виявлено невеликий набряк
підшкірної клітковини. Рубець за запропонованою
класифікацією має ІV ступінь інвазії.

Рис. 2. Сонограма післяопераційного рубця після зняття швів у пацієнта М., 31 рік. Група контролю, 1 підгрупа
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Через три місяці після загоєння післяопераційної рани й утворення рубця хворому було проведено контрольне ультразвукове обстеження цієї
ділянки (рис. 3). На обстеженні виявлено ділянку,
в якій візуалізується гіперехогенний (сформований) післяопераційний рубець розміром 3,5 мм, по

центру якого спостерігається заглиблення, що
відповідає лінії розрізу, наявна чітка межа між рубцевими і прилеглими тканинами. Товщина рубця
зменшилася на 27%. Рубець за запропонованою
класифікацією має ІV ступінь інвазії.

Рис. 3. Контрольна сонограма післяопераційного рубця через три місяці в пацієнта М., 31 рік. Контрольна група, 1 підгрупа

На рис. 4 показано спостереження пацієнта В.,
42 роки, з 2 підгрупи контрольної групи. На обстеженні ділянки післяопераційного рубця, виповненого грануляційною тканиною в товщі підшкірної
жирової клітковини, виявлено ділянку потовщення, в якій візуалізується гіпоехогенний (свіжий) пі-

сляопераційний рубець із нечіткими контурами,
неоднорідної структури, розмірами 3,9 мм. Довкола виявлено невиразний набряк підшкірної клітковини. Рубець за запропонованою класифікацією
має ІV ступінь інвазії.

Рис. 4. Сонограма післяопераційного рубця в пацієнта В., 42 роки. Контрольна група, 2 підгрупа
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Контрольне ультразвукове обстеження цієї ділянки було проведено через три місяці після загоєння післяопераційної рани й утворення рубця
(рис. 5). На обстеженні в товщі підшкірної жирової
клітковини виявлено ділянку, в якій візуалізується
гіперехогенний (сформований) післяопераційний

рубець розміром 2,7 мм, рубцева тканина чітко
відмежована від прилеглих тканин, по центру якої
наявне заглиблення, що відповідає лінії розрізу.
Рубець за запропонованою класифікацією має ІV
ступінь інвазії.

Рис. 5. Контрольна сонограма післяопераційного рубця через три місяці в пацієнта В., 42 роки. Контрольна група, 2 підгрупа

У 1 підгрупі першої дослідної групи перед першим сеансом
екстракорпоральної ударнохвильової терапії було проведено ультразвукове
сканування післяопераційного рубця. На рис. 6 показано сонограму післяопераційного рубця пацієн-

тки Д., 34 роки, на якій візуалізується однорідна, з
нечіткими контурами гіпоехогенна рубцева тканина
на фоні епідермісу і дерми, розмірами 4,3 мм. Виявлено невиразний колатеральний набряк підшкірної клітковини. Рубець має ІІІ ступінь інвазії.

Рис. 6. Сонограма післяопераційного рубця перед першим сеансом ЕУХТ у пацієнтки Д., 34 роки.
Перша дослідна група, 1 підгрупа
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Контрольне ультразвукове сканування післяопераційної ділянки виявило (рис. 7) гіперехогенний післяопераційний рубець розмірами 3,1 мм,
розміщений у верхніх шарах дерми (сосочковий
шар), однорідної структури, волокна дерми роз-

міщені компактніше, менших розмірів (на 0,6 мм) у
порівнянні з попереднім обстеженням, із чіткими
контурами. Уся товщина епідермісу візуалізується
в ділянці сканування. Товщина рубця зменшилася
на 30%. Рубець має ІІ ступінь інвазії.

Рис. 7. Контрольна сонограма післяопераційного рубця через три місяці після останнього сеансу ЕУХТ у пацієнтки Д., 34 роки.
Перша дослідна група, 1 підгрупа

На рис. 8 показано спостереження пацієнта Ю.,
46 років, із 2 підгрупи першої дослідної групи.
Обстеження розмірів і структури післяопераційного рубця проводили після того, як рана виповнилася грануляційною тканиною, а її краї почали
епітелізуватися. Епідерміс візуалізується у вигляді
тонкої гіпоехогенної смужки, в шарах дерми вияв-

лено ділянку потовщення довжиною 14 мм і товщиною 2 мм. Візуалізується гіпоехогенний (свіжий) післяопераційний рубець із нечіткими контурами, неоднорідної структури. Довкола виявлено
невиразний набряк підшкірної клітковини. Рубець
за запропонованою класифікацією має ІІІ ступінь
інвазії.

Рис. 8. Сонограма післяопераційного рубця перед першим сеансом ЕУХТ у пацієнтки Ю., 46 років.
Перша дослідна група, 2 підгрупа
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Через три місяці після загоєння вторинним натягом післяопераційної рани й утворення рубця
було проведено контрольне обстеження (рис. 9).
На обстеженні виявлено ділянку, в якій візуалізується гіперехогенний (сформований) післяопера-

ційний рубець значно менших розмірів порівняно
з попереднім обстеженням, рубцева тканина майже не відрізняється від прилеглих тканин. Рубець
за запропонованою класифікацією має ІІ ступінь
інвазії.

Рис. 9. Контрольна сонограма післяопераційного рубця через три місяці після останнього сеансу ЕУХТ у пацієнтки Ю., 46 років.
Перша дослідна група, 2 підгрупа

На ультразвуковому обстеженні ділянки рубця
в пацієнта Н., 31 рік (рис. 10), із 1 підгрупи другої
дослідної групи перед початком комплексної профілактики в товщі підшкірної клітковини виявлено
ділянку потовщення, в якій візуалізується гіпоехогенний (свіжий) післяопераційний рубець із нечіт-

кими контурами, однорідної структури, розмірами
3,1 мм. Довкола виявлено невиразний колатеральний набряк підшкірної клітковини. Рубець за запропонованою класифікацією має ІІІ ступінь інвазії.

Рис. 10. Сонограма післяопераційного рубця перед першим сеансом ЕУХТ у пацієнта Н., 31 рік,
із 1 підгрупи другої дослідної групи

Через три місяці після трьох сенсів екстракорпоральної ударно-хвильової терапії та щоденних
аплікацій гелю «Стратадерм» на контрольному

обстеженні ділянки післяопераційного рубця, в
товщі незміненої дерми було виявлено ділянку, в
якій візуалізується гіперехогенний (сформований)
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післяопераційний рубець із чіткими, рівними контурами, однорідної структури, зменшений у порівнянні з попереднім обстеженням. Прилегла підшкірна клітковина не змінена. Ознак набряку чи

запальної інфільтрації не виявлено. Рубець розташований у поверхневих шарах дерми (рис. 11).
Рубець за запропонованою класифікацією має ІІ
ступінь інвазії.

Рис. 11. Контрольна сонограма післяопераційного рубця через три місяці після останнього сеансу ЕУХТ
у пацієнта Н., 31 рік, із 1 підгрупи другої дослідної групи

На рис. 12 показано спостереження пацієнта
Я., 25 років, із 2 підгрупи другої дослідної групи.
Під час обстеження розмірів і структури післяопераційного рубця, що виповнився грануляційною тканиною і краї його почали епітелізуватися,
візуалізується гіпоехогенний (свіжий) післяопера-

ційний рубець із нечіткими контурами, неоднорідної структури, розміром 4,5 мм, що інвазивно проникає в підшкірну жирову клітковину, навколо якої
виявлено невиразний набряк. Рубець за запропонованою класифікацією має ІV ступінь інвазії.

Рис. 12. Сонограма післяопераційного рубця перед першим сеансом ЕУХТ у пацієнтки Я., 25 років.
Друга дослідна група, 2 підгрупа

Через три місяці після проведення курсу профілактики формування патологічних рубців контрольне обстеження ділянки післяопераційного ру-

бця виявило гіперехогенний (сформований) післяопераційний рубець, що візуалізується в товщі
незміненої підшкірної клітковини, з чіткими, рівни-
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ми контурами, однорідної структури, значно зменшений у порівнянні з попереднім обстеженням.
Рубець розміром 2,7 мм, розташований у глибоких шарах дерми, проте не проникає в підшкірну

жирову клітковину, яка не змінена. Ознак набряку
чи запальної інфільтрації не виявлено (рис. 13).
Рубець за запропонованою класифікацією має ІІІ
ступінь інвазії.

Рис. 13. Контрольна сонограма післяопераційного рубця через три місяці після останнього сеансу ЕУХТ
у пацієнта Я., 25 років, із 2 підгрупи другої дослідної групи

Висновки
1. За результатами ультразвукового дослідження можна зробити висновок, що найкращі показники були в пацієнтів, які підлягали комплексній терапії, що охоплювала три сеанси екстракорпоральної ударно-хвильової терапії й аплікації гелю «Стратадерм» безпосередньо на рубець.
Одержані дані свідчать про позитивний ефект запропонованої методики профілактики утворення
патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя, який проявляється в явно вираженому
зменшенні товщини рубцевої тканини.
2. Метод ультразвукового сканування післяопераційних рубців неінвазивний, інформативний і може бути використаний для об’єктивного контролю за
процесами формування рубця. За допомогою цього
методу можна об’єктивно оцінювати глибину рубцевої тканини та її інвазію в товщу шкіри, її структуру і
якісний стан; метод може служити критерієм ефективності призначеного курсу профілактики.
3. Запропонована класифікація дозволяє поліпшити інформативність діагностики післяопераційних рубців шкіри і визначення їх розташування
у підлеглих тканинах.
Перспективи подальших досліджень
1. Удосконалення і впровадження в лікарську
практику запропонованого методу профілактики
формування патологічних післяопераційних рубців у хворих та подальше дослідження запропонованої класифікації післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя.
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Резюме
Вступ. Зважаючи на дані про зростання кількості оперативних втручань, що проводяться на щелепнолицевій ділянці із застосуванням зовнішньоротових доступів, та, відповідно, частоти утворення патологічних післяопераційних рубців, було запропоновано метод їх профілактики і нову класифікацію. Ця класифікація базується на застосуванні вдосконаленого способу ультразвукового обстеження шкіри обличчя і
визначенні рівня інвазії рубцевої тканини відносно анатомічних структур.
Мета дослідження – оцінити результати практичного застосування запропонованої нової класифікації та комбінованого методу профілактики утворення патологічних рубців шкіри обличчя за допомого ультразвукового сканування.
Методи дослідження. У статті представлено аналіз результатів ультразвукового обстеження 42 хворих із післяопераційними рубцями. Для профілактики утворення гіпертрофічних і келоїдних рубців було
застосовано комбінацію екстракорпоральної ударно-хвильової терапії та силіконового гелю «Стратадерм». Проведено оцінку ефективності практичного застосування запропонованого авторами методу
профілактики формування патологічних рубців шкіри та їх нової класифікації за даними ультразвукового
сканування.
Результати дослідження. Отримані результати доводять практичну доцільність застосування запропонованої класифікації й ефективність авторської методики ранньої профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри, що полягає в комплексному застосуванні екстракорпоральної ударнохвильової терапії в поєднанні з гелем «Стратадерм».
Висновки
Одержані дані свідчать про позитивний ефект запропонованої методики профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя, який проявляється в явно вираженому зменшенні товщини рубцевої тканини.
Метод ультразвукового сканування післяопераційних рубців неінвазивний, інформативний і може бути
використаний для об’єктивного контролю за процесами формування рубця. Запропонована класифікація
дозволяє поліпшити інформативність діагностики післяопераційних рубців шкіри і визначення їх розташування в підлеглих тканинах.
Ключові слова: патологічні післяопераційні рубці, ультразвукове обстеження, інвазія рубцевої тканини, профілактика утворення рубців, екстракорпоральна ударно-хвильова терапія, силіконовий гель.
Резюме
Вступление. Учитывая данные о росте количества оперативных вмешательств, проводимых на челюстно-лицевой области с применением внеротових разрезов, и, соответственно, частоты образования патологических послеоперационных рубцов, был предложен метод их профилактики и новая классификация. Данная
классификация основана на применении усовершенствованного способа ультразвукового обследования кожи лица и определении уровня инвазии рубцовой ткани относительно анатомических структур.
Цель исследования - оценить результаты практического применения предложенной новой классификации и комбинированного метода профилактики образования патологических рубцов кожи лица с
помощью ультразвукового сканирования.
Методы исследования. В статье представлен анализ результатов ультразвукового обследования 42
больных с послеоперационными рубцами. Для профилактики образования гипертрофических и келоидных рубцов было применено сочетание экстракорпоральной ударно-волновой терапии и силиконового
геля «Стратадерм». Проведена оценка эффективности практического применения предложенного авторами метода профилактики формирования патологических рубцов кожи и их новой классификации по
данным ультразвукового сканирования.
Результаты исследования. Полученные результаты доказывают практическую целесообразность
применения предложенной классификации и эффективность авторской методики ранней профилактики
образования патологических послеоперационных рубцов кожи, которая заключается в комплексном применении экстракорпоральной ударно-волновой терапии в сочетании с гелем «Стратадерм».
Выводы
Полученные данные свидетельствуют о положительном эффекте предложенной методики профилактики образования патологических послеоперационных рубцов кожи лица, который проявляется в явно
выраженном уменьшении толщины рубцовой ткани.
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Метод ультразвукового сканирования послеоперационных рубцов является неинвазивным, информативным и может быть использован для объективного контроля за процессами формирования рубца.
Предложенная классификация позволяет улучшить информативность диагностики послеоперационных
рубцов кожи и определения их расположения в подлежащих тканях.
Ключевые слова: патологические послеоперационные рубцы, ультразвуковое обследование, инвазия рубцовой ткани, профилактика образования рубцов, экстракорпоральная ударно-волновая терапия,
силиконовый гель.
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PRACTICAL APPLICATION OF CLASSIFICATION OF PATHOLOGICAL
POSTOPERATIVE SCARS OF FACE
Melnychuk Yuriy, Roman Ogonovskyi, Kucher Askold, Filipskyi Andrіy

Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Summary
Introduction. Considering to the data of the increasing numbers of surgeries conducted on maxillofacial
area with the use of oral external accesses and therefore frequency of postoperative pathological scar formation, were their new classification was developed and offered. This classification is based on the use of advanced mode of ultrasound skin examination and determining the level of invasion of scar tissue according to
their anatomical structures.
The aim of the study – to evaluate the results of practical application of the proposed new classification and
the combined method of preventing the formation of pathological scarring of facіal skin with ultrasound scan.
Research methods. The article presents the analysis of ultrasound examination of 42 patients with postoperative scars. A combination of extracorporeal shock wave therapy and silicone gel Strataderm were used to
prevent the formation of hypertrophic scars and keloids. The efficiency evaluation in practical use of the proposed by the authors method of prevention pathological skin scarring formation and their new classification according to ultrasound scanning were made.
The results. The results prove the practical advisability of the proposed classification and efficiency of own
methods of early prevention of postoperative pathological scars formation of skin, which consist of complex application of extracorporeal shock wave therapy combined with Gel Strataderm
Conclusions. The obtained data show the positive effect of the proposed methods of prevention the formation of pathological postoperative face scarring, which manifests itself in distinct decrease of the scar tissue
thickness.
The method of ultrasound scanning of postoperative scars is non-invasive, informative and can be used for
objective control of scar forming processes.
The proposed classification helps to improve the informativity of postoperative skin scars diagnostics and
determines their location in the lower tissues.
Keywords: pathological postoperative scarring, ultrasound, invasion of scar tissue, prevention of scarring,
extracorporeal shock wave therapy, silicone gel.
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ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
УДК 616.314-77-06
Д. В. Гризодуб

РОЛЬ ФИКСАЦИОННЫХ ЦЕМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕНИЙ НЕСЪЕМНОГО
ЗУБНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Актуальность темы
Фиксационным цементам, к сожалению, уделялось недостаточное внимание при изучении
материаловедческих проблем и проблем совместимости стоматологических материалов. А, как
известно, цементы не совсем индифферентны к
твердым тканям зуба, с которым соединяются
достаточно интимно [1]. Благодаря наличию новой информации о гистопатологии пульпы в результате применения тех или иных клинических
методов и материалов, а также демонстрации
краевой проницаемости, включая проникновение
бактерий на поверхность дентина зуба, и уменьшению ретенции восстановлений достаточно часто к проблеме непереносимости стоматологических материалов добавляется воздействие стоматологических фиксационных цементов [2, 3].
Известно, что свежезамешанный цемент имеет
очень высокую кислотность: рН при замешивании =
1-2. Даже после затвердевания в течение 1 часа рН
все еще может быть не выше 4. Через 24 часа рН
обычно достигает 6-7. Боль при цементировании
вызывается не только свободной кислотностью
смеси, но и осмотическим движением жидкости по
дентинным канальцам. Гидравлическое давление,
развиваемое в процессе фиксации несъемной конструкции, может приводить к раздражению пульпы с
последующим воспалением ее [4]. Это раздражение будет минимальным при быстром затвердевании материала. Однако в доступной литературе
достаточно много примеров, когда применение фиксационных цементов, особенно при живой пульпе,
приводит к осложнениям при протезировании и может провоцировать непереносимость стоматологических материалов [5].
Наиболее популярные группы цементов для
постоянной фиксации: цинк-поликарбоксилатные,
стеклоиономерные,
цинк-фосфатные,
цинкоксиэвгенольные.
Мы провели исследование, целью которого
было изучение влияния фиксационных цементов
на развитие непереносимости материалов.

Материалы и методы исследований
В исследовании принимали участие 86 добровольцев, которым мы выполняли тест, разработанный нами. Суть его в следующем. На диски фильтровальной бумаги, смоченной дистиллированной
водой, заключали замешанный фиксационный цемент. Диск устанавливали вестибулярно на десны
полости рта на верхней или нижней челюсти. Аппликация материала продолжалась 50 минут. После чего подсчитывали соотношение количества
нейтрофилов в смывах из полости рта [6].
Обследование начинали спустя не менее часа
после приема пищи. Пациенты тщательно в течение 2 мин полоскали полость рта кипяченой фильтрованной водой. Затем через 30 мин больные в течение 2 мин прополаскивали 10 мл физиологического раствора (рН 7,4) передний отдел полости
рта, и полученные таким образом промывные воды
собирали в 1-ю пробирку как исходную порцию.
Спустя 15 мин обследуемые в течение 2 мин прополаскивали полость рта настоем 10 мл физиологического раствора (рН 7,4) на 0,1 г порошка материала. Промывные воды не собирали. В контрольных опытах (без цементов) исследовали вторую
порцию промывных вод. Спустя 15 мин после воздействия цемента двукратно с интервалом 15 мин
прополаскивали передний отдел полости рта физиологическим раствором.
Каждую порцию промывных вод полости рта
тотчас же тщательно перемешивали; затем помещали в смеситель и окрашивали раствором
генцианового фиолетового в уксусной кислоте.
Подсчет проводили в 50 больших квадратах в
камере Горяева и рассчитывали количество лейкоцитов в 1 мм3 промывных вод.
Торможение миграции нейтрофилов в полости
рта рассчитывали в процентах по формуле (1):
TM =
где N1 — число нейтрофилов в первой исходной пробе; N2 — количество лейкоцитов в последовательных смывах спустя 15 мин или 30 мин
после полоскания осадком альгината.
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Тест оценивали как положительный при снижении числа клеток более чем на 30 % [7].
Для исследования несовместимости материаГруппа цементов

лов применяли 4 группы фиксационных цементов,
представленных в табл. 1.
Таблица 1
Фиксационные цементы, обобранные для исследований

Представители
Durelon
Liv Cenera
Tylok Plus
Everbond
Fuji Type 1
Ketac-Cem
Fleck's Extraordinary
Hy-Bond Zink Phosphate Cement
Modern Tenacin
Fynal
Opotow Alumina EBA

Цинк-поликарбоксилатный

Стеклоиономерный

Цинк-фосфатный
Цинк-оксид-эвгенольный

Распределение пациентов, принявших участие
в клиническом эксперименте, по полу и возрасту

Фирма-изготовитель
Premier/Premier-ESPE
GC International Corp.
L.D. Caulk
Kerr Manufacturing Co.
GC International Corp.
Premier/Premier-ESPE
Mizzy, Inc.
Shofu Dental Corp.
L.D. Caulk
L.D. Caulk
Teledyne Getz

представлено в табл. 2.

Таблица 2
Характеристика пациентов, принявших участие в клинических исследованиях по полу и возрасту, чел

Кол-во
пациентов

Группы больных
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Всего:

Распределение по полу

59
84
44
49
236

Распределение по возрасту

Муж.

Жен.

30-39

40-49

50-59

36
44
25
26
131

23
40
22
20
105

11
9
7
5
32

19
44
20
20
103

17
20
11
10
59

Анализ и обсуждение результатов
исследования
Результаты проведенного теста показали, что
большинство стоматологических фиксационных

60
и старше
12
11
9
10
42

цементов вызывают биологическую реакцию лейкоцитарных клеток при контакте с твердыми тканями зуба и со слизистой оболочкой полости рта
(табл. 3).

Таблица 3
Показатели миграции лейкоцитов у пациентов, принявших участие в исследовании
Показатель

Среднее количество
нейтрофилов
3
в 1 мм ротовой жидкости до тестирования

Среднее количество
нейтрофилов
3
в 1 мм ротовой жидкости при тесте
(1-я проба)

Миграция
нейтрофилов, %
(1-я проба)

p

Миграция
нейтрофилов, % (2я проба)

Миграция
нейтрофилов,
(3-я проба)

Группа цементов

Наименование

Цинк-поликарбоксилатный

Durelon

224±4,0

237±3,0

105,8

<0,05

102,1

70,5

Liv Cenera
Tylok Plus
Everbond
Fuji Type 1
Ketac-Cem
Fleck's
Extraordinary
Hy-Bond Zink
Phosphate
Cement
Modern
Tenacin

220±3,0
212±4,0
188±3,5
178±4,5
166±2,5

234±2,0
236±3,0
174±2,2
165±4,0
161±1,0

106,4
111,3
92,6
92,7
96,9

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05

1062
101,5
109,1
99,5
98,5

77,8
80,4
68,6
65,0
74,2

233±4,5

235±4,5

100,9

>0,05

104,1

86,0

218±2,0

248±1,0

113,8

<0,01

107,1

95,6

221±1,5

250±3,5

113,1

<0,01

100,7

89,5

Fynal

221±1,5

259±3,0

117,2

<0,01

101,2

88,5

Opotow
Alumina EBA

217±4,0

231±3,0

106,5

<0,05

100,9

85,0

Стеклоиономерный

Цинк-фосфатный

Цинк-оксидэвгенольный

Примечание: р- достоверность между показателями до тестирования и первой пробой
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Причем, отмечается тенденция в различиях
реакции по группам стоматологических цементов.
Так, в группе цинк-поликарбоксилатных цементов
первичное повышение уровня нейтрофилов составило от 105,8 до 111,3 %; в группе стеклоиономерных цементов - от 92,6 до 96,9 %, в цинкфосфатной группе цементов – от 100,9 до 113,8%
и, наконец, в группе исследований с цинкоксидэвгенольными цементами – в пределах
106,5-117,2 %. Самая слабая ответная реакция
организма происходит на стеклоиономерные цементы), наиболее выраженный эффект – на цинкоксидэвгенольные цементы. Это, на наш взгляд,
объясняется воздействием на ткани пародонта и
пульпы зуба (через микроканальцы и дентинные
трубочки) экстракта гвоздичного масла, который
содержится в указанной группе цементов.
При изучении реакции через 30 минут по группам цементов обращает на себя внимание достоверная разница в остаточной реакции на фиксационные цементы. Самую сильную остаточную
реакцию вызывает группа цинк-фосфатных цементов, самую слабую – стеклоиономерные цементы, хотя следует отметить, что все материалы
проявляли общую тенденцию к стимулированию
миграции нейтрофилов ко 2-й пробе. Материалы
«неблагоприятной» группы (цинк-фосфатные цементы) ко второй пробе увеличивали миграцию
нейтрофилов в среднем до уровня 104,1 %, тогда
как материалы «реактивной» группы - в среднем
до 102,4 %.
При третьей пробе «благоприятная» группа
вызывала снижение миграции до среднего уровня
69,3%. В реактивной группе снижение было выраженным и составило в среднем 92,4 %. Особо
низкие показатели были у материалов «Fuji Type
1» и «Everbond».

ляющих цементной композиции.
При проведении провокационного теста с изучением миграции нейтрофилов нами было определено, что наименее реактивными биологическими свойствами обладает группа стеклоиономерных цементов, самую сильную провокационную реакцию показали цинк-фосфатные цементы.
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Резюме
Статья посвящена проблеме совершенствования протезирования больных несъемными зубными
протезами. Внимание обращено на фиксационные цементы, проблему их биосовместимости с тканями
полости рта.
Автор применил разработанный им тест, который заключается в том, что на диски фильтровальной
бумаги, смоченной дистиллированной водой, помещали замешанный фиксационный цемент. Диск устанавливали вестибулярно на десны полости рта на верхней или нижней челюсти. Аппликация материала
продолжалась 50 минут. После этого подсчитывали соотношение количества нейтрофилов в смывах из
полости рта.
В результате анализа полученных данных определено, что наименее реактивными биологическими
свойствами обладает группа стеклоиономерных цементов, самую сильную провокационную реакцию показали цинк-фосфатные цементы.
Ключевые слова: фиксационные цементы, индивидуальная совместимость материалов,
нейтрофилы.
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Резюме
Стаття присвячена проблемі вдосконалення протезування хворих незнімними зубними протезами.
Увагу звернуто на фіксаційні цементи, проблему їх біосумісності з тканинами порожнини рота.
Автор застосував розроблений ним тест, який полягає в тому, що на диски фільтрувального паперу,
змочені дистильованою водою, поміщали замішаний фіксаційний цемент. Диск установлювали вестибулярно на ясна порожнини рота на верхній або нижній щелепі. Аплікація матеріалу тривала 50 хвилин. Після цього підраховували співвідношення кількості нейтрофілів у змивах із порожнини рота.
У результаті аналізу отриманих даних визначено, що найменш реактивні біологічні властивості має
група склоіономерних цементів, найсильнішу провокаційну реакцію показали цинк-фосфатні цементи.
Ключові слова: фіксаційні цементи, індивідуальна сумісність матеріалів, нейтрофіли.
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FIXING CEMENT ROLE OF COMPLICATIONS OF FIXED DENTAL PROSTHESIS
D.V. Gryzodub

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Summary
Purpose: Study of influence on fixation cements on development intolerance to dental materials.
Methods: The study involved 86 volunteers, who performed a special test. On discs of filter paper moistened
with distilled water, mixed fixation cement was put. The disc was placed on the vestibular gum of the mouth on
the upper or lower jaw. The application of the material lasted for 50 minutes. Then the ratio of the number of
neutrophils was counted.
Results: Most dental fixation cement cause the biological response of leukocyte cells in contact with the
hard tissues of the tooth and to the oral mucosa. Moreover, there is a tendency in the difference of the reaction
by groups of dental cements. Thus, in a group of zinc-polycarboxylate cements initial increase of neutrophils
ranged from 105.8 to 111.3 %, in the group of glass ionomer cements from 92.6 to 96.9%, in the zinc phosphate
cements group from 100.9 to 113 8%, and finally in the study group with zinc-oxide-eugenol cements within
106,5-117,2 %.
Conclusions: The most common materials found a clear tendency to group differences, depending on the
chemical components of the cement composition. During the provocative test with the study of the migration of
neutrophils, it was determined that the least reactive group has biological properties of glass ionomer cements,
the most provocative response showed zinc phosphate cements.
Keywords: fixation cements, individual material compatibility, neutrophils.
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П.Н. Чуев1, Л. Д. Чулак1, Е.В. Гризодуб2

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СЛУЩИВАНИЯ ЭПИТЕЛИЯ И
СКОРОСТИ МИГРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫМИ
ВИДАМИ ВКЛАДОК ПОД ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОРОНКИ
Одесский национальный медицинский университет1
Харьковская медицинская академия последипломного образования2
Актуальность темы
Восстановление зубов с разрушенной коронковой частью – достаточно сложная и актуальная
проблема ортопедической стоматологии. Основными методами восстановления культевой части
зуба под несъемные конструкции в последние десятилетия стали технологии изготовления литой
культевой вкладки прямым и непрямым способами [1]. При применении комбинированных протезов с керамическим покрытием или цельнолитых
конструкций - это и в современной ортопедической практике самый надежный и проверенный
способ.
Совершенствование методов протезирования,
введение в широкую практику технологий безметалловой керамики привели к широкому поиску
технологий, которые соединяли бы в себе прочность и надежность металлических культевых
вкладок и позволяли бы поддерживать высокую
прозрачность и эстетичность цельнокерамических
реставраций [2]. Научные изыскания привели к
разработке целого ряда технологий изготовления
керамических культевых вкладок [3-5]. Среди направлений разработок выделяют технику послойной облицовки на огнеупорных моделях, CAD /
CAM-технологии и технику горячего прессования
[6]. Она является идеальным вариантом для изготовления вкладок и виниров, так как обеспечивает высокое качество (цвет, точность фиксации)
в сочетании с надежной прочностью [7].
Определенное место среди современных технологий занимает и методика IPS e.max Press [8],
однако ее применение сдерживается опасением
ортопедов-стоматологов, связанных с хрупкостью
безметалловых конструкций, сложностью клинических этапов.
Эффективность применения керамических
вкладок, кроме их прочности, должна быть оценена и со стороны воздействия конструкций керамических протезов на ткани пародонта и слизистой оболочки полости рта.
Исходя из вышесказанного, проблема разработки и модернизации безметалловой технологии
изготовления керамических реставраций при полном отсутствии коронковой части зуба является
актуальной для современной стоматологической
науки и практики.
Целью настоящей работы стала сравнитель-

ная клиническая оценка состояния тканей полости рта при протезировании цельнокерамическими
конструкциями при полном отсутствии коронковой
части зуба.
Материалы и методы исследования
С целью усовершенствования методики безметаллового протезирования полного разрушения коронковой части зуба мы разработали собственную методику изготовления безметалловой
культевой вкладки. Методика отличается от ранее описанных технологий определенными лабораторными особенностями.
К восковой композиции присоединяли два литника. Длина литников для прессования составляла 6-8 мм. Восковые заготовки устанавливали на
опоковую основу на расстоянии не менее 3 мм
между собой, все места присоединения литников
к объекту прессования и к опоковой основе тщательно закругляли. Сверху надевали силиконовое
кольцо. Замешивали паковочную массу «Bellacer»
("Bego", Германия) в течение 3 минут под вакуумом. Заполняли ею силиконовое кольцо. Сверху
устанавливали опоковый калибр, удаляли излишки паковочной массы и выдерживали подготовленную опоку в течение 30 минут до момента
полного затвердевания. В холодную печь «Programat Р 90» помещали циркониевые штифты и
керамические заготовки для предварительного
нагревания до конечной температуры (8500 С).
Затем туда же устанавливали опоку и выдерживали все вместе еще 50 мин. Нагретые керамические заготовки помещали в штифтовой канал опоки, сверху устанавливали циркониевый штифт.
Оснащенную таким образом опоку устанавливали
в прессовочную печь и активировали автоматическую программу прессования. Для повышения
прочности культевой керамической вкладки применяли «быстрое» охлаждение – доставали
вкладку без медленного остывания в печи. Учитывая, что прочность связи белой неокрашенной
двуокиси циркония с облицовочными материалами была значительной по сравнению с окрашенной двуокисью циркония, окрашивание культевой
вкладки не производили. Фиксацию вкладки в полости рта осуществляли с помощью универсальной двухкомпонентной адгезионной системы
«Totalcem» ("Itena", Франция). Реставрацию покрывали водорастворимым глицерином для пре-
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дупреждения образования оксигенированного
слоя, засвечивали фотополимерной лампой.
Проводили финишную очистку реставрации алмазными финирами, полирами, дисками (рис. 1).

Рис. 1. Керамическая вкладка, фиксированная в полости рта.

Все пациенты, которые участвовали в клинических и клинико-лабораторных исследованиях
(108 человек), были распределены на четыре
группы в зависимости от вида реставрации разрушенного опорного зуба. Всем пациентам выполняли эстетичное протезирование коронками,
изготовленными из пресс-керамики.
В первую группу (контроль) мы включили больных, которым под керамические коронки вкладки не
изготавливали, - реставрировали при необходимости фотополимерными материалами или стеклоиономерными цементами (32 человека).
Вторая группа (32 человека) включала больных, которым проводили протезирование одиночных дефектов зубных рядов такими же керамическими конструкциями с использованием металлических культевых вкладок, изготовленных из кобальтохромового сплава. Третью группу составили пациенты, которым проводили протезирование разрушенных коронковых частей зубов с использованием керамических вкладок, изготовлен-

ных согласно «Протокола оказания стоматологической помощи населению» [9] (22 человека). В
четвертую группу (22 человека) мы отобрали пациентов, протезирование которых проводили по
разработанной нами схеме и предложенными нами реставрационными конструкциями вкладок из
керамики. Все было изготовлено 184 вкладки.
Для оценки эффективности предложенной методики мы провели сравнительное клиническое
исследование, которое включало изучение состояния тканей пародонта и слизистой оболочки
полости рта. Для этого проводили исследования
миграции лейкоцитов со слизистой протезного
ложа [10]. Проба отражает состояние слизистой
оболочки полости рта и позволяет оценить степень миграции лейкоцитов и клеток слущенного
эпителия в ротовую полость.
Пробу изучали в модификации О. И. Сукманского и др. [11] с использованием камеры Фукс Розенталя. Количество лейкоцитов и эпителиальных клеток определяли в 1 мл ротового смыва.
Результаты исследований и их обсуждение
Ранее было установлено, что в динамике протезирования отмечается увеличение количества
слущенных эпителиальных клеток в ротовых
смывах, обусловленное воздействием несъемных
зубных протезов [12], определены минимальные
цифры реакции при применении безметалловых
конструкций. Следовательно, если в исследуемых
группах у всех больных изготавливали одиночные
керамические реставрации, скорость миграции и
слущивания клеток будет зависеть только от вида
восстановления культи зуба. Результаты проведенного исследования это подтвердили. Динамика интенсивности миграции лейкоцитов при применении различных методик реставрации культи
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Динамика изменения интенсивности миграции лейкоцитов при протезировании коронковых дефектов
с применением рестарвации культи зуба из различных материалов, тыс. клеток/ в 1 мл рот.смыва.

№
группы
1.
2.
3.
4.

Срок
наблюдения
Группа
исследования
Первая группа (контроль)
Вторая группа (КХС)
р
Третья группа (керамика)
р
Четвертая группа
(разработанная вкладка)
р

До лечения

После фиксации коронки

Через 1 мес

Через1 год

433,5±41,5
467,5±40,8
>0,05
465,0±42,5
>0,05

423,0±33,8
561,0±37,5
<0,05
524,5±33,4
<0,05

440,5±40,5
475,6±41,1
>0,05
466,2±36,9
>0,05

438,2±38,5
396,7±44,2
>0,05
385,5±37,9
>0,05

465,5±42,5

462,5±37,6

377,6±38,2

364,8±36,4

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Прим.: р – достоверность по сравнению с группой контроля

У протезоносителей контрольной группы (при
реставрации культи фотополимерными материалами) интенсивность миграции лейкоцитов через
2 месяца практически не изменилась, хотя через
1 месяц после протезирования несколько возрас-

тала, что связано, по-видимому, с процессами
адаптации к искусственным коронкам.
Аналогичные изменения проходили и во второй группе исследований (применение вкладок из
кобальтохромового сплава). В третьей же группе
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наблюдалось четкое снижение миграции лейкоцитов (до 385,5 тыс. / 1 мл), что свидетельствовало о снижении интенсивности протекающих хронических воспалительных процессов в слизистой
оболочке тканей пародонта при протезировании
керамическими вкладками. Через 1 год после
фиксации протеза эти показатели снизилась более чем на 15%.
В группе пациентов, которым изготавливали

керамические вкладки по разработанной нами
технологии, наблюдалась тенденция к снижению
интенсивности миграции лейкоцитов на 18,9 % с
(465,5±42,5) до (377,6±38,2) тыс. клеток уже через
1 мес. после протезирования. Через 1 год после
протезирования показатель еще снизился на
3,3%.
При исследовании динамики слущивания эпителия получены следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2
Динамика изменения интенсивности слущивания эпителия при протезировании коронковых дефектов с применением культевых вкладок из различных материалов, тыс. клеток/ в 1 мл рот. Смыва

№
группы
1.
2.
3.
4.

Срок
наблюдения
Группа
исследования
Первая группа (контроль)
Вторая группа (КХС)
р
Третья группа (керамика)
р
Четвертая группа (разработанная вкладка)
р

До лечения

После фиксации коронки

Через 1 мес

Через1 год

33,5±3,0
33,3±2,4
>0,05
32,2±1,9
>0,05

34,2±2,4
49,4±0,6
<0,05
34,4±4,2
>0,05

33,9±1,5
40,4±1,4
<0,05
30,9±2,4
>0,05

31,2±2,0
38,2±2,8
<0,05
33,7±3,1
>0,05

33,8±4,2

32,1±1,4

30,4±5,8

28,8±4,5

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

Прим.: р – достоверность по сравнению с группой контроля

В контрольной группе наблюдается постоянная, неизменная скорость слущивания эпителия.
Во второй группе (при применении металлической
культевой вкладки) на момент изготовления покровной конструкции – керамической коронки повышается интенсивность слущивания – до
49,4±0,6 тыс. клеток / 1 мл. смыва. Этот факт мы
связываем с реакцией тканей пародонта на металл вкладки и процесс протезирования. В отдаленные сроки интенсивность слущивания клеток
несколько снижается – до 38,2±2,8 тыс. клеток / 1

мл. смыва, но остается на 12,8 % выше уровня до
протезирования, что свидетельствует, на наш
взгляд, о миграции окислов металла, который образуется в десневой борозде, в периапикальные
ткани, что и вызывает его раздражение.
При исследовании интенсивности слущивания
эпителия в третьей группе (применение керамических вкладок и керамических коронок) колебания показателя слущивания эпителия минимальны (рис. 2). Аналогичная ситуация наблюдается и
у пациентов четвертой группы.

Рис.2. Динамика интенсивности слущивания эпителия у пациентов с различными видами культевых вкладок,
тыс. клеток / 1 мл рот. смыва

Вывод
В группе пациентов, которым изготавливали
керамические вкладки по разработанной нами
технологии, наблюдалась тенденция к снижению
интенсивности миграции лейкоцитов на 18,9 % с
(465,5±42,5) до (377,6±38,2) тыс. клеток уже через

1 мес. после протезирования. Через 1 год после
протезирования показатель еще снижается на
3,3%.
При исследовании интенсивности слущивания
эпителия в этой же группе колебания показателя
слущивания эпителия минимальны.
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Резюме
Стаття присвячена проблемі вдосконалення комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит. Авторами запропонована нова оригінальна методика шинування рухомих зубів як частина комплексного лікування генералізованого пародонтиту.
Для визначення ефективності ортопедичного лікування був проведений клінічний експеримент із застосуванням різних методик шинування ниткою. У його рамках були вивчені реопародонтограми, які продемонстрували переваги запропонованої методики лікування пародонтиту.
За результатами аналізу отриманих результатів визначено, що шинування, розробці якого присвячена
стаття, дозволяє достовірно зменшити ознаки хронічного запалення й ураження судинного русла в пародонті зубів.
Ключові слова: генералізований пародонтит, реопародонтограма, шинування зубів.
Резюме
Статья посвящена проблеме совершенствования комплексного лечения больных генерализованным
пародонтитом. Авторами предложена новая оригинальная методика шинирования подвижных зубов как
часть комплексного лечения генерализованного пародонтита.
Для определения эффективности ортопедического лечения был проведен клинический эксперимент
с применением различных методик шинирования нитью. В его рамках были изучены реопародонтограммы, которые продемонстрировали преимущества предложенной методики лечения пародонтита.
В результате анализа полученных результатов определено, что шинирование, разработке которого
посвящена статья, позволяет достоверно уменьшить признаки хронического воспаления и поражения
сосудистого русла в пародонте зубов.
Ключевые слова: генерализованный пародонтит, реопародонтограмма, шинирование зубов.
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RESULTS OF STUDY PERIODONTAL TISSUE CONDITION UNDER GLASS
SPLINTING OF TEETH
Chuev Nikolaj Petrovich1, Chulak Leonid Dmitrievich1, Gryzodub Yevgenij Vasilievich2

Department of Prosthetic Dentistry Odessa State Medical University1
Department of Prosthetic Dentistry and Orthodontics Adults Kharkov Academy of Postgraduate Education2
Summary
Purpose: comparative clinical assessment of oral tissues in prosthetics with ceramic constructions in the
complete absence of the tooth crown.
Methods: For improving methods of non-metal prosthesis the complete destruction of the tooth crown, we
have developed method of manufacturing non-metal inlay. This technique has same differs from traditional
technology.The stove and activate the automatic compression program. To increase the strength of ceramic
inlay used "fast" cooling without slow cooling in the furnace. Given that the bond strength zirconia undyed white
with facing materials was significantly compared to colored zirconia inlay staining was performed. Fixing in the
oral cavity was carried out with a universal two-component adhesive system Totalcem ("Itena", France). Restoration covered the water-soluble glycerin to prevent the formation of oxygenated layer photopolymer lamp illuminates. The first group (control), we included patients who have ceramic crowns under the inlays are not prepared - if necessary, restored photopolymer materials or glass ionomer cement. The second group included patients who had prosthesis single dentition defects such as ceramic structures using metal inlays made of Cobalt
alloy. The third group consisted of patients who had prosthesis destroyed crown part of teeth using ceramic
inlays made under the Protocol providing dental care. The fourth group, we selected patients whose prosthesis
was performed according to our scheme and our proposed restoration designs of ceramic inlays. Conducted
studies of leukocyte migration to mucosal prosthetic area. The sample reflects the state of the oral mucosa and
to evaluate the degree of migration of white blood cells and epithelial cells desquamated into the oral cavity. The
sample studied in the modification of Sukmanskiy using the cameras Fucks - Rosenthal. Number of leukocytes
and epithelial cells was determined in 1 ml of mouth wash.
Results: Prosthodontics treatment of control group (during the restoration of the photopolymer inlay) intensity of the emigration of leukocytes in 2 months has not changed much, but 1 month after prosthetic increased
due adaptation to the artificial crown. Similar changes took place in the second group of studies (using Cobalt
alloy inlais). In the third group showed a clear decrease in leukocyte migration (up to 385.5 thousands / 1 ml),
indicating a decrease in the intensity of chronic inflammatory processes occurring in the lining of the periodontal
tissues in prosthetics ceramic inlays. At 1 year after fixation of the prosthesis, these figures decreased by more
than 15%. In the group of patients which are made of ceramic inlays of our technology, the tendency to reduce
the intensity of leukocyte migration by 18.9 % to (465,5 ± 42,5) to (377,6 ± 38,2) thousands. Cells after 1 month
after the prosthesis. At 1 year after prosthesis index has decreased by 3.3%. In the control group there is a constant, unchanging rate of epithelial desquamation. In the second group (using a metal inlais) the rate of shedding at the time of manufacture of the coating structure - ceramic crowns shedding increased intensity - up to
49,4 ± 0,6 thous. cells / 1 ml. This fact is attributed to the reaction of periodontal tissue on the metal inlay and
the process of prosthetics. In the long-term period the intensity of shedding of cells is somewhat reduced - up to
38,2 ± 2,8 thous. cells / 1 ml., but still 12.8% higher than the level before the prosthesis, which indicates, in our
opinion, on the migration of metal oxides, which is produced in the gingival pocket in periapical tissue, which
causes its irritation. In the study of the intensity of epithelial desquamation in the third group (the use of ceramic
inlays and ceramic crowns) fluctuations of the epithelial desquamation are minimal. A similar situation is observed in patients of the fourth group.
Conclusions: In the group of patients which are made of ceramic inlays of our technology, the tendency to
reduce the intensity of leukocyte migration by 18.9%. Cells after 1 month after the prosthesis. At 1 year after
prosthesis index has decreased by 3.3%.
Keywords: the migration of leukocytes, ceramic inlays, the intensity of the shedding of epithelial cells, the
absence of the tooth crown.
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М.М. Клепач, Б.Ю. Силенко, Т.А. Хміль, М.В. Хребор, Ю.І. Силенко

БІОМЕХАНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОКОРЕНЕВИХ ЗУБІВ ПРИ РЕСТАВРАЦІЇ
ЇХ КУКСОВИМИ ШТИФТОВИМИ ВКЛАДКАМИ
ВДНЗ України Українська медична стоматологічна академія, Полтава
Відновлення зруйнованих зубів, практично повністю позбавлених коронкової частини, - одне з
найпроблемніших питань стоматології. Для відновлення зруйнованих коронок зубів застосовуються
різні штифтові конструкції.
У наш час на сb томатологічному ринку є широкий вибір штифтових систем, але більшість дослідників довели, що лита штифтова вкладка з куксою залишається найефективнішим способом
відновлення зубів [1, 2,3,4]. Незважаючи на широке застосування різних видів штифтових конструкцій у стоматологічній практиці, клінічні принципи і
технології виготовлення продовжують залишатися
дискусійними. Найсуперечнішими залишаються
питання, пов'язані з підготовкою кореневої частини зуба, вибором оптимальної конструкції вкладки, матеріалу для її виготовлення. Проблема відновлення коронкової частини зуба вкрай загострюється за наявності дефектів фронтальних зубів
і порушень зубоясенного прикріплення. Реставраційні матеріали, розташовані в контакті з яснами,
шкодять тканинам пародонта. У разі під’ясенного
розташування виготовленої конструкції є висока
ймовірність порушення її крайового прилягання,
виникнення вторинного дефекту і розцементування вкладки [5,6]. У разі відновлення фронтальної
групи зубів альтернативою металевим куксовим
вкладкам стає високотехнологічна кераміка (діоксид цирконію), яка біосумісна й естетична. Напротивагу іншим керамічним матеріалам оксид цирконію має високі механічні властивості [7].
Метою біомеханічних досліджень стало проведення порівняльного аналізу напруженодеформованого стану штифтів, дентину кореня
зуба, періодонта і кісткових тканин альвеоли при
реставрації перших премолярів за допомогою
штифтової куксової вкладки, виконаної з оксиду
цирконію.
Матеріали і методи
Математичне моделювання виконували з використанням широко відомого пакета моделювання та кінцево-елементного аналізу «NASTRAN»,
призначеного для реалізації на персональному
комп'ютері в середовищі «Windows». Пакет, за
допомогою якого побудовані й аналізуються пружні тривимірні моделі зубощелепного ряду на основі кінцево-елементної процедури, визначає переміщення кожного вузла кінцевого елемента за
трьома координатними осями, нормальні та дотичні напруження, а також еквівалентні напруження
за Хубером-Мізесом, які обчислюються за загаль-

новідомою формулою механіки твердого тіла, що
деформується:
σ экв = 0,5[(σ x − σ y ) 2 + (σ y − σ z ) 2 + (σ z − σ x ) 2 + 6(τ xy2 + τ yz2 + τ zx2 )]

, (1)
де: σx, σy, σz – нормальні напруження відповідно по осях x, y і z;
τxy, τyz, τzx – дотичні напруження, що діють відповідно в площинах xy, yz і zx.
Зуби, відновлювані куксовою штифтовою вкладкою, розташовані щодо координатних осей так,
що вісь z збігається з поздовжньою віссю зуба,
вісь x спрямована в дистально-медіальному напрямку (вздовж зубного ряду), а вісь y - в орально-вестибулярному (перпендикулярному до зубного ряду) напрямку.
За основний оціночний критерій при порівнянні
напружено-деформованого стану розглянутих математичних моделей системи "куксова штифтова
вкладка - відновлюваний однокорневий зуб - нижня щелепа" слід приймати максимальні значення
max
еквівалентних напружень σ ýêâ у куксовій вкладці
та дентині кореневої частини відновлюваного зуба, що виникають під дією розрахункових значень
функціональних навантажень, оскільки перевищення саме цих напруг може викликати руйнування кореневої частини зуба або вкладки. У ролі
додаткових оціночних критеріїв доцільно порівнювати максимальні значення еквівалентних напружень у прилеглих до кореневої частини відновлюваного зуба періодонті, кортикальному і трабекулярному шарах щелепної кістки.
Розроблена для аналізу напружено-деформованого стану тривимірна кінцево-елементна
модель нижньої щелепи містить усі основні структурні складові кісткових тканин, що охоплюють кортикальний і трабекулярний шари альвеоли, періодонтальні зв'язки, відновлювані зуби, які складаються з коронкової частини з емаллю, шийки і
кореневої частини. Неоднорідність щелепної кістки враховували в розрахунках використанням відповідних фізико-механічних характеристик кінцевих елементів для всіх структурних складових кісткових тканин [8, 9, 10, 11].
Основні розміри, використані при моделюванні
профілів відновлюваних зубів, прийняті згідно з
рекомендованими розмірами для моделювання
[12], представлені в табл. 1. Ширина періодонтальної щілини зубів знаходиться в межах 0,15 0,35 мм. Фізико-механічні характеристики структурних складових кінцево-елементної моделі нижньої щелепи і штифтової вкладки, які використовували в подальших розрахунках, представлені в
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табл. 2. Дослідження виконували на моделі нижньої щелепи з деякими усередненими габаритними розмірами (рис.1).
Таблиця 1
Розміри, використовувані при моделюванні профілів
опорних зубів

Морфометричні
параметри зуба
Висота зуба
Висота кореня
Висота коронки
Вестибулярно-язиковий
розмір коронки
Вестибулярно-язиковий
розмір шийки
Медіально-дистальний
розмір коронки
Медіально-дистальний
розмір шийки

Розміри зуба в мм
перший
ікло
премоляр
26
22
15,0
14
11,0
8
7,5

7

6,5

6

6,5

5,5

Рис. 1. Об'ємна кінцево-елементна модель нижньої щелепи з
відновлюваними зубами
Таблиця 2
Фізико-механічні характеристики структурних складових кінцево-елементної моделі фрагмента нижньої щелепи,
використовувані в розрахунках

Матеріал
Кортикальний шар кістки
Спонгіознаречовина кістки
Періодонт
Дентин
Емаль коронки зуба
Оксид цирконію

4,5

4

Модуль пружності Е, МПа
2·104
5·103
50
2·103
4,0·104
2,1·105

У ролі функціональних навантажень (що виникають у процесі пережовування харчової грудки)
при створенні математичних моделей прийняті
вертикальна складова навантаження Fz (спрямована по осі відновлюваного зуба) і горизонтальні
складові навантаження Fx (спрямована вздовж
зубного ряду) і Fy (діє перпендикулярно до зубного ряду). Функціональні навантаження прикладалися до оклюзійних поверхонь коронок зубів. Для
виключення концентрацій напружень, що спостерігаються в точках прикладання складових навантаження, виконано рівномірний розподіл усіх навантажень по всій площі оклюзійної поверхні відновлюваного зуба.
Для порівняння максимальних значень еквівалентних напружень, що виникають у штифтовій
вкладці, в кореневій частині зуба, періодонті та
опорних кісткових тканинах, можна використовувати будь-яке еталонне значення навантаження.
Розрахункові значення вертикального навантаження, що виникає під час пережовування твердої
їжі в ділянці ікла і першого пре моляра, прийняті
рівними 100 Н. Горизонтальні складові навантажень згідно з [10] складають 10% вертикального
навантаження, відповідно рівні 10 Н.
Об'ємна кінцево-елементна модель розроблена для дослідження напружено-деформованого
стану штифтів, дентину кореня зуба, періодонта і
кісткових тканин альвеоли при реставрації перших
премолярів за допомогою штифтової куксової
вкладки, виконаної з оксиду цирконію. Для вибору
найнесприятливіших випадків завантаження відновлюваного премоляра розглядали як заванта-

Коефіцієнт Пуассона
0,3
0,3
0,45
0,3
0,3
0,3

Межа міцності
σв, МПа
45
15
2,5-6,8
57,4
34
600

ження окремо вертикальної і горизонтальної
складових функціонального навантаження, так і
комбінації вертикальної складової функціонального навантаження з можливими напрямками горизонтальної складової: у вестибулярно-язиковому і
язиково-вестибулярному напрямках.
Спільну дію вертикальної складової функціонального навантаження з горизонтальною в дистально-медіальному і медіально-дистальному напрямках не розглядали, оскільки значна частина
горизонтальної складової навантаження в цьому
випадку сприймається не тільки зубом, а і всім
наявним зубним рядом, отже, таке завантаження
не є найбільш небезпечним. З метою зменшення
кількості кінцевих елементів (при збереженні їхніх
розмірів), а отже, значного зменшення обсягу обчислювальних процедур, прийнято рішення в ролі
математичної моделі розглядати фрагмент нижньої щелепи, з якого виключені структурні елементи, що суттєво не впливають на результати розрахунків: сусідні зуби і м'які тканини ясен. Ураховуючи те, що аналізована конструкція є фрагментом щелепної кістки, його закріплення виконано у
вигляді жорсткого защемлення по крайніх торцях
щелепного фрагмента, що унеможливлює його
зсув у будь-якому напрямку.
Розроблена модель розбита досить дрібною
кінцево-елементною сіткою у вигляді тетраедальних елементів розмірами від 0,25 мм для періодонта до 1,2 мм для елементів нижньощелепної кістки (всього для побудови використали 108163 об'ємні елементи при 83105 вузлових точках).
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Результати та їх обговорення
Результати виконаних розрахунків для всіх можливих випадків навантаження відновлюваного
премоляра представлені в табл. 3, а поля розподі-

лу еквівалентних напружень при поєднанні вертикальної складової навантаження з горизонтальною
у вестибулярно-язиковому напрямку - на рис. 3.

Таблиця 3
Максимальні значення еквівалентних напружень при різних варіантах завантаження відновлюваного зуба

Характер прикладання
навантаження
Вертикальна, Fz
Горизонтальна, Fy
(вестибулярно- язиково)
Горизонтальна, Fy
(язиково -вестибулярна)
Вертикальна, Fz і
вестибулярно- язиково, Fy
Вертикальна, Fz і
язиково-вестибулярна, Fy

Максимальні значення напружень, МПа

Розрахункове
значення
навантаження, Н
100

корінь зуба

періодонт

штифт

29,6

4,81

136

10

30,7

1,40

187

10

30,7

1,40

187

52,3

4,89

279

45,4

4,81

272

100
10
100
10

Під дією тільки вертикальної складової функціонального навантаження (спрямованої по осі премоляра) локалізація максимальних значень еквівалентних напружень у кореневій частині зуба спостерігається під нижнім торцем штифтової вкладки. Під дією горизонтальних складових функціонального навантаження (як у вестибулярно-язиковому, так і в
язиково-вестибулярному напрямку) максимальні
значення еквівалентних напружень у кореневій час-

а

тині зуба виникають у дентині в ділянці примикання
апікального торця штифта вкладки. Спільна дія вертикальної і горизонтальної складових функціонального навантаження призводить до зміщення поля
максимальних значень еквівалентних напружень у
кореневій частині зуба під нижнім торцем штифтової
вкладки в напрямку відповідної складової горизонтального навантаження.

б

в

Рис. 3. Поля розподілу еквівалентних напружень при поєднанні вертикальної складової навантаження з горизонтальною
у вестибулярно-язиковому напрямку: а) у штифтовій вкладці; б) у кореневій частині премоляра; в) у його періодонті

Поява горизонтальної складової функціонального навантаження, а також спільна дія вертикальної і горизонтальної складових навантаження
викликають локалізацію полів максимальних значень еквівалентних напружень у середній третині
штифтової частині вкладки з вестибулярного або
орального боку залежно від напрямку горизонтального навантаження. У разі наявності тільки вертикальної складової навантаження максимальні
значення еквівалентних напружень виникають у
зоні примикання коронкової частини вкладки до
штифтової. Як видно з табл. 3, максимальні значення еквівалентних напружень у відновлюваному
зубі та в його періодонті, а також у штифтовій
вкладці виникають за спільної дії вертикальної
складової функціонального навантаження з горизонтальною, спрямованої у вестибулярно-язико-

вому напрямку, які ми використовували як найнесприятливіші випадки завантаження в подальших
дослідженнях.
Аналіз результатів розрахунків еквівалентних
напружень у табл. 3 і полів еквівалентних напружень на рис. 3 дозволяє зробити такі висновки: істотний вплив на напружено-деформований стан
опорного зуба і його періодонта має горизонтальна складова навантаження; найнебезпечніша зона кореневої частини зуба з погляду локалізації
максимальних значень еквівалентних напружень це ділянка дентину, що примикає до торцевої частини штифта вкладки.
З метою кількісної оцінки отриманих значень еквівалентних напружень розроблена об'ємна кінцево-елементна модель з розмірами, що точно відповідають першій моделі, яка включає премоляр із
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коронковою частиною без дефектів. Як і в першому
випадку, для вибору найнесприятливішого завантаження пре моляра ми розглядали як завантаження окремо вертикальної та горизонтальної
складових функціонального навантаження, так і
комбінації вертикальної складової функціонального
навантаження з горизонтальною, що діє у вестибулярно-язиковому і язиково-вестибулярному напрямках. Результати виконаних розрахунків представлені в табл. 4, а поля розподілу еквівалентних напружень при поєднанні вертикальної складової навантаження з горизонтальною у вестибулярноязиковому напрямку представлені на рис. 4.
Порівняння еквівалентних напружень, представлених у табл.3, табл.4, рис. 3 і рис. 4, дозволяють зробити такі висновки: у здоровому зубі та
при відновленні коронкової частини премоляра за
допомогою куксової штифтової вкладки максима-

льні значення еквівалентних напружень у всіх
структурних складових розглянутих кісткових тканин не перевищують відповідних значень меж міцності; наявність і конструкція штифтової вкладки
суттєво впливає на значення еквівалентних напружень, що виникають у дентині кореня зуба, і
практично не впливає на напруження в періодонті
та кісткових тканинах нижньої щелепи; локалізація
полів максимальних значень еквівалентних напружень на поверхні кореневої частини дентину
при навантаженні здорового зуба відповідає розташуванню і значенням еквівалентних напружень
при завантаженні відновлюваного зуба; найнесприятливішим завантаженням є спільна дія вертикальної складової функціонального навантаження
і горизонтальної складової, спрямованої у вестибулярно-язиковому напрямку.

Таблиця 4
Максимальні значення еквівалентних напружень при різних варіантах навантаження зуба

Максимальні значения напружень, МПа

Характер прикладання
навантаження

Розрахункове
значення навантаження, Н

корінь
зуба

періодонт

кортикальний
шар

спонгіозна
речовина

Вертикальна, Fz

100

24,1

4,81

7,91

9,03

Горизонтальна, Fy
(вестибулярно-язикова)

10

26,5

1,40

20,2

2,51

Горизонтальна, Fy
(язиково-вестибулярна)

10

26,5

1,40

20,2

2,49

Вертикальна, Fz і
вестибулярно-язикова, Fy

100
10

48,7

4,89

21,9

10,7

Вертикальна, Fz і
язиково-вестибулярна, Fy

100
10

39,7

4,81

23,3

10,6

Висновок
За результатами математичного аналізу моделі системи «корінь зуба, куксова вкладка, коронка» встановлено, що поява горизонтальної складової функціонального навантаження, а також
спільна дія вертикальної і горизонтальної складових навантаження викликають локалізацію полів
максимальних значень еквівалентних напружень у

середній третині штифтової частини вкладки з вестибулярного або орального боків залежно від
напрямку горизонтального навантаження. У разі
наявності тільки вертикальної складової навантаження максимальні значення еквівалентних напружень виникають у зоні примикання коронкової
частини вкладки до штифтової.

а

б

Рис. 4. Поля розподілу еквівалентних напружень при поєднанні вертикальної складової навантаження
з горизонтальною у вестибулярно-язиковому напрямку: а) в кореневій частині премоляра; б) у його періодонті
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Максимальні значення еквівалентних напружень у відновлюваному зубі та в його періодонті,
а також у штифтовій вкладці виникають за спільної дії вертикальної складової функціонального
навантаження з горизонтальною, спрямованої у
вестибулярно-язиковому напрямку.
Найнебезпечніша зона кореневої частини зуба
з погляду локалізації максимальних значень еквівалентних напружень – це ділянка дентину, що
примикає до торцевої частини штифта вкладки.
Перспективи подальших біомеханічних досліджень - проведення порівняльного аналізу напружено-деформованого стану дентину коренів однокореневих зубів при реставрації дефектів їхніх коронок куксовими штифтовими вкладками, що мають конструкційні відмінності та виготовлені з різних матеріалів, і розробка за отриманими результатами рекомендацій щодо вибору конструкції
вкладки.
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Резюме
За результатами математичного аналізу моделі системи «корінь зуба, куксова вкладка, коронка» встановлено, що поява горизонтальної складової функціонального навантаження, а також спільна дія вертикальної і
горизонтальної складових навантаження викликають локалізацію полів максимальних значень еквівалентних
напружень у середній третині штифтової частини вкладки з вестибулярного або орального боків залежно від
напрямку горизонтального навантаження. У разі наявності тільки вертикальної складової навантаження максимальні значення еквівалентних напружень виникають у зоні примикання коронкової частини вкладки до
штифтової. Максимальні значення еквівалентних напружень у відновлюваному зубі та в його періодонті, а також у штифтовій вкладці виникають за спільної дії вертикальної складової функціонального навантаження з
горизонтальною, спрямованої у вестибулярно-язиковому напрямку.
Найнебезпечніша зона кореневої частини зуба з погляду локалізації максимальних значень еквівалентних напружень – це ділянка дентину, що примикає до торцевої частини штифта вкладки.
Ключові слова: куксова вкладка, біомеханічне дослідження, напруження в зубі.
Резюме
В результате проведенного математического анализа моделей системы «корень зуба, культевая
вкладка, коронка» установлено, что возникновение горизонтальной составляющей функциональной нагрузки, а также совместное действие вертикальной и горизонтальной составляющих нагрузки вызывают
локализацию полей максимальных значений эквивалентных напряжений в средней трети штифтовой части вкладки с вестибулярной или оральной стороны в зависимости от направления горизонтальной нагрузки. В случае наличия только вертикальной составляющей нагрузки максимальные значения эквивалентных напряжений возникают в зоне примыкания коронковой части вкладки к штифтовой. Максимальные значения эквивалентных напряжений в реставрируемом зубе и его периодонте, а также штифтовой
вкладке возникают при совместном воздействии вертикальной составляющей функциональной нагрузки
с горизонтальной, направленной в вестибулярно-язычном направлении.
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Наиболее опасной зоной корневой части с точки зрения локализации максимальных значений эквивалентных напряжений является область дентина, примыкающая к торцевой части штифта вкладки.
Ключевые слова: культевая вкладка, биомеханическое исследование, напряжения в зубе.

UDC 616.314-007-089.27-74

BIOMECHANICAL STUDY OF SINGLE ROOTED TEETH RESTORED WITH DOWEL
CORS
Klepach M. M., Silenko.B.Y., Khmil T. A., Khrebor M. V., Silenko, Y. I.

HEEU “ Ukrainian medical stomatological Academy”, Poltava
The purpose of the biomechanical study was a comparative analysis of the stress-strain state of the dowel
core, dentin of the tooth root, periodontal and bone tissues of the alveolus in the restoration of the first premolars using dowel core, made of zirconium oxide.
Materials and methods. Mathematical modeling was carried out using a service modeling and finite element
analysis NASTRAN, designed for implementation on a personal computer in a Windows environment. The
package, which is built and analyzed considers an elastic three-dimensional models of dental arches on the basis of finite-element procedures, determines the displacement of each node of the finite element with three axes,
the normal and shear stresses, and equivalent stresses according to Huber-Mises, which are calculated according to the formula of mechanics of solid deformable body.
Teeth with dowel core are located relative to the coordinate axes that the z axis coincides with the longitudinal axis of the tooth, the x-axis in a distal-medial direction (along the tooth row) and the y-axis in the oralvestibular (in the perpendicular direction of the dentition).
As a main evaluation criterion when comparing the stress-strain state of considered mathematical models of
the system "dowel core- recovery single rooted tooth - lower jaw" should take the maximum values of equivalent
stresses in the dowel core and the dentin of the root part of the tooth recoverable, arising from the action of the
calculated values of functional loads , since exceeding these tension can cause destruction of the root of the
tooth or core. As additional evaluation criteria appropriate to compare the maximum values of the equivalent
stresses in the adjacent to the root portion of the restored tooth in the periodontium, cortical and trabecular layers of the jawbone.
As a result of mathematical analysis of a model system “the root of the tooth, dowel core, crown” found that
the horizontal component of the functional load and the combined effect of vertical and horizontal components
of the load leads to the localization of fields of maximum values of equivalent stresses in the middle third of the
pin of the dowel core from the vestibular or oral side, depending on the direction of the horizontal load. In cases
where only the vertical component of the maximum load values of the equivalent stresses occur in the zone of
junction of the coronal part of the dowel core to pin.
The maximum values of the equivalent stresses in the restored tooth and the periodontal and dowel core
arise under the combined action of the vertical component of the functional load from the horizontal, directed in
the vestibular- lingual direction.
The most dangerous area of the root of the tooth from the point of view of localization of maximum values of
equivalent stresses is in the area of dentin adjacent to the end portion of the pin.
When restoring the coronal portion of premolar using dowel core maximum values of the equivalent stresses
in all structural components of the examined bone tissue does not exceed the corresponding values of ultimate
strength, the presence and design of the dowel core significantly affect the values of the equivalent stresses in
the dentin of the tooth root, and has almost no effect on stresses in the periodontal and bone tissues of the
lower jaw; the localization of the fields of maximum values of equivalent stress on the surface of the root portion
of the dentin in the tooth a healthy load corresponds to the location and the value of the equivalent stress tooth
under load which restores; the most unfavourable loading is the combined effect of the vertical component of
the functional load and the horizontal component, targeted in vestibular- lingual direction.
Keywords: stump tab, biomechanical study of stress in the tooth.
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ОРТОДОНТІЯ
УДК: 616.31+616.21

Ю.М. Воляк, З.Р. Ожоган

ДІАГНОСТИКА ТА ПЛАНУВАННЯ ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
ЗІ ЗВУЖЕННЯМ ЗУБНИХ РЯДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 3D ТЕХНОЛОГІЙ
Івано-Франківський національний медичний університет
Постановка проблеми і аналіз
останніх досліджень
Зубо-щелепні аномалії – один із найбільш поширених видів патології зубо-щелепної системи. За даними ряду авторів [1,2,8], їх частота становить у середньому 33,7% - 74,0%, які проявляються звуженням верхньої щелепи і скученістю
зубів при дефіциті місця в зубному ряді і характеризуються зменшенням лонгітудинальної довжини
зубного ряду.
На думку ряду авторів [1, 3], головний метод
розпізнавання складних процесів формування
прикусу і складання основних програм ортодонтичного лікування - антропометрія. При метричних
дослідження істотне значення має дотримання
послідовності,
тобто алгоритму
виконання. Спочатку необхідно визначити клінічні симптоми, а потім вибрати методи вимірювання.
У період постійного прикусу для визначення
ступеню звуження зубного ряду використовують
індекс Little. В оцінці стану зубних дуг і апікального
базису найбільшого поширення набули методи
Pont, Korkhaus, Gerlach, засновані на певному
взаємозв'язку розмірів зубів і величин лінійних параметрів апікального базису і зубної дуги.
Крім антропометрії, один з основних методів
обстеження в ортодонтії є рентгенологічний. Нами
були вивчені ортопантомограми (ОПТГ) і бічні телерентгенограми (ТРГ) пацієнтів. ОПТГ щелеп
дають уявлення про кількість і розташування зачатків зубів, дозволяють оцінити простір для зубів
які не прорізались, а також вивчити число коронок
зубів, їх величину і форму, кути їх нахилу[4]. Найбільш інформативно для виявлення
особливостей будови лицьового відділу черепа
вивчення бічних ТРГ, що дозволяє уточнити краніо-, гнато- і профілометричні розміри, облік яких
допомагає визначити покази та проти покази до
вибору способу лікування зубощелепних аномалій.
До поширених методів діагностики звуження

зубних рядів відносяться також графічний метод
Хаулея-Гербера-Гербста; для відтворення зображення нормальної індивідуальної форми зубних
рядів будують діаграму, з залежності форми і
розміру зубного ряду від суми розмірів коронок
верхніх передніх зубів.
Узагальнивши та проаналізувавши результати
застосування основних методів діагностики у пацієнтів зі звуженням зубного ряду, ми зробили висновок, що вони недостатньо інформативні і необхідна подальша їх розробка.
При уточненні ранніх ознак даної патології виходять з головного принципу діагностики – визначення симптомів по їх клінічних ознаках і їх порівняння з ознаками норми. Стрімкий розвиток цифрової стоматології, у тому числі комп'ютерних систем виготовлення ортопедичних та ортодонтичних
конструкцій, дозволило нам використовувати сучасні 3D-технології в діагностиці та подальшому
ортодонтичному лікуванні пацієнтів з звуженням
щелеп[5, 6].
Мета підвищити ефективність діагностики та
ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням
зубних рядів, поєднаних із ЛОР захворюваннями
із використанням 3D технологій.
Матеріали і методи.
Під нашим спостереженням знаходилось 35 дітей у віці від 9 до 14 років із застосуванням як основних (базових) методів діагностики, так і допоміжних (спеціальних).
При використанні клінічних методів обстеження
ми звертали увагу на зовнішній вигляд, клінічні
ознаки, що свідчать про звуження верхньої щелепи і відсутність носового дихання:
1. Порушення пропорційності обличчя;
2. Не змикання губ у стані спокою;
3. V-подібний зубний ряд;
4. Готичне піднебіння;
5. Дистопія ікол.
В якості додаткового (спеціального) методу діагностики звуження щелеп використовувався ме-
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тод 3D-сканування гіпсових моделей щелеп. Робота більшості 3D-сканерів, що використовуються в стоматології, заснована на методиці
фотометрії. Отримані тривимірні моделі щелеп
надалі піддавалися комп'ютерній обробці в програмі редакторі тривимірних моделей 3SHAPЕ.
3SHAPЕ–потужний засіб обробки даних тривимірного сканування. Такі важливі антропометричні
параметри, як:
1. Пропорційність розмірів верхньої і нижньої
щелепи – індексами TonnP., Малигіна Ю. М., GerlachH.G.
2. Ширина зубних рядів за Pont на верхній і
нижній щелепі з поправками Linder H., Hart G.
3. Ширину апікальних базисів щелеп за методом Снагіної Н. Г. в залежності від суми дванадцяти постійних зубів відповідних щелеп.
4. Довжина переднього відрізка верхньої і
нижньої зубних дуг за Korkhaus G.
Нами проводилося вимірювання моделей, як
за допомогою штангенциркуля, так і за допомогою
програми 3SHAPЕ на тривимірних моделях. Тривимірні моделі верхньої та нижньої щелеп
вивчалися в 3 площинах і під різними кутами. Для
створення архіву даних ортодонтичних пацієнтів
до і після лікування не обов'язково зберігати численні гіпсові моделі щелеп, їх можна просто зберігати в 3D-форматі в персональному комп'ютері
(рис. 1-3).

Рис. 3. 3D модель нижнього зубного ряду до лікування.

Для тривимірних моделей щелеп використовувався формат * .stl, що містить інформацію про
координати кожної поверхні. Він не зберігає інформацію про текстуру об'єкту сканування. Отриману тривимірну модель ми використовували як для
аналізу вихідної аномалії розвитку зубних рядів,
так і для проектування переміщення кожного зуба
(рис. 4).

Рис. 4. Моделювання видалення перших молярів на верхній
щелепі.
Рис. 1. 3D модель верхнього і нижнього зубного ряду пацієнта до лікування в центральній оклюзії.

Результати
На 3D-моделях щелеп ми плануємо траєкторії
поступового зсуву окремих зубів таким чином,
щоб перевести їх у нове правильне положення.
Тривимірні віртуальні моделі зубів за допомогою програми тривимірного редактора можна переміщати в будь-якому напрямку: мезіальному,
дистальному, піднебінному, язиковому, з поворотом по осі зуба і т.д. (рис. 5-6).

Рис. 2. 3D модель верхньої щелепи пацієнта до лікування.
Рис. 5. 3D модель верхньої щелепи з виділеними осями зубів.
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Рис. 6. Визначення на моделях різцевого перекриття.

За запропонованим нами методом проведено
комплексне лікування пацієнтів із звуженням верхньої щелепи і ЛОР захворюваннями і отримано
наступні результати. Показники ширини верхньої

щелепи в ділянці перших премолярів перед комплексним лікуванням, яке включало лікування
ЛОР патології і розширення верхньої щелепи становили 32,29+2,8мм і достовірно (р < 0,05) зростали після лікування до 38,42+2,2мм. Подібну динаміку ми спостерігали при врахуванні ширини
верхньої щелепи в ділянці перших молярів. Перед
лікуванням цей показник становив 42,51+3,0мм, а
після
лікування
достовірно
зростав
до
49,45+2,18мм. Нами встановлено, що висота піднебіння в ділянці 6|6 після розширення верхньої
щелепи зменшувалася від 18,51+0,7мм до
15,53+0,81мм. Також, слід зазначити, що індекс за
Korkhaus після проведеного лікування зростав (р
< 0,05) від 18,64+0,27мм до 19,47+0,21мм.

Таблиця
Розмірні характеристики верхньої щелепи у пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи і ЛОР патологією
перед і після запропонованого лікування , (М+m), мм

Розмірні характеристики верхньої щелепи
Ширина в ділянці 4|4
Ширина в ділянці 6|6
Висота піднебіння в ділянці 6|6
Довжина переднього відрізку зубного ряду(індекс за Korkhaus)

До лікування
32,29+2,8
42,51+3,0
18,51+0,7
18,64+0,27

Після лікування
38,42+2,2*
49,45+2,18*
15,53+0,81*
19,47+0,21*

Примітки: * - р < 0,05 порівняно з показниками до лікування;

Висновки
1. 3D аналіз моделей і запропонована методика вимірювання 3D моделей має моделювання
клінічної ситуації ряд переваг над традиційними
методами діагностики моделей, а саме: висока
точність вимірювання, моделювання клінічної ситуації, зменшення кількості гіпсових моделей, можливість створення архіву, легкість в пошуку потрібної моделі, довговічність зберігання моделей,
краща візуалізація.
2. Застосування запропонованого методу комплексної діагностики і лікування пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи і ЛОР патологією в змінному прикусі дозволяє отримати достовірно кращі
(р < 0,05) показники ширини верхньої щелепи в
ділянці перших постійних премолярів і молярів,
висоти піднебіння і індексу Коркхауза після лікування, у порівнянні з показниками до лікування.
3. 3D-моделювання зубних рядів відіграє важливу роль в комплексі методів обстеження та
планування лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, у підвищенні ефективності ортодонтичного лікування.
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Резюме
Стремительное развитие цифровой стоматологии, в том числе компьютерных систем изготовления
ортопедических и ортодонтических конструкций, позволило нам использовать современные 3Dтехнологии в диагностике и дальнейшем ортодонтическом лечении пациентов с сужением челюстей.
Нами проводилось измерение моделей, как с помощью штангенциркуля, так и с помощью программы
3SHAPЕ на трехмерных моделях. Для создания архива данных ортодонтических пациентов до и после лечения не обязательно хранить многочисленные гипсовые модели челюстей, их можно просто хранить в 3Dформате в персональном компьютере. Полученную трехмерную модель мы использовали как для анализа
исходной аномалии развития зубных рядов, так и для проектирования перемещения каждого зуба.
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3D анализ моделей, предложенная методика измерения и моделирования клинической ситуации дает
нам ряд преимуществ перед традиционным методом диагностики моделей, а именно: точность измерения, уменьшает количество гипсовых моделей, не занимает лишнего рабочего места, возможность создания архива, легкость в поиске модели, долговечность хранения моделей, лучше визуализация.
Ключевые слова: ортодонтическое лечение, 3D технологии.
Резюме
Стрімкий розвиток цифрової стоматології, у тому числі комп'ютерних систем виготовлення ортопедичних та ортодонтичних конструкцій, дозволило нам використовувати сучасні 3D-технології в діагностиці та
подальшому ортодонтичному лікуванні пацієнтів зі звуженням щелеп.
Нами проводилося вимірювання моделей, як за допомогою штангенциркуля, так і за допомогою програми 3SHAPЕ на тривимірних моделях. Для створення архіву даних ортодонтичних пацієнтів до і після
лікування не обов'язково зберігати численні гіпсові моделі щелеп, їх можна просто зберігати у 3Dформаті в персональному комп'ютері. Отриману тривимірну модель ми використовували як для аналізу
вихідної аномалії розвитку зубних рядів, так і для проектування переміщення кожного зуба.
3D аналіз моделей, запропонована методика вимірювання та моделювання клінічної ситуації дає нам
ряд переваг перед традиційним методом діагностики моделей, а саме: точність вимірювання, зменшує
кількість гіпсових моделей, не займає зайвого робочого місця, можливість створення архіву, легкість в
пошуку моделі, довговічність зберігання моделей , краща візуалізація.
Ключові слова: ортодонтичне лікування, 3D технології.

UDC 616.31+616.21

DIAGNOSTICS AND PLANNING OF ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS
WITH DENTAL ARCH NARROWING USING 3D TECHNOLOGIES
Yu.M. Voliak, Z.R. Ozhohan

Ivano-Frankivsk National Medical University
Summary
According to some authors, dentofacial abnormalities occur in 33.7% - 74.0% on average manifesting in
maxilla narrowing and teeth crowding in cases of lack of spaces in the dental row and are characterized by decrease in longitudinal length of dentition.
Anthropometry is the main method of recognition of bite formation processes and orthodontic treatment
planning. Adherence to sequence that is to performance algorithm is essential in metric researches.
In addition to anthropometry, radiological method is also one of the main methods of examination in orthodontia. We have studied dental panoramic radiography (DPR) and lateral teleroentgenograms. DPR of jaws
gives a perspective of the number and location of immature teeth, enables the assessment of space for yet
unerupted teeth and the study of a number of crowns, their size and shape, angle of their inclination. The study
of lateral teleroentgenograms is the most informative way to identify structural features of facial skull. It allows
specifying craniometric, gnathometric and profilometric sizes accounting of which helps determine the indications and contraindications to the method of dentofacial abnormalities treatment.
Clarification of the early signs of the pathology is judged from the main principle of diagnosis, namely determining the symptoms according to their clinical signs and their comparison with norm signs. The rapid development of CAD/CAM dentistry including computer systems of orthopedic and orthodontic structures manufacturing
allowed us to use modern 3D-technologies for diagnosis and further orthodontic treatment of patients with dental arch narrowing.
The objective of the research was to increase the effectiveness of diagnosis and orthodontic treatment of
patients with dental arch narrowing combined with ENT diseases using 3D technologies.
Materials and methods
We observed 35 children at the age of 9 to 14 using both basic diagnostic methods and additional (special)
diagnostic methods.
Using clinical examination methods we paid attention to appearance, clinical signs indicating maxilla narrowing and absence of nasal breathing.
Method of 3D scanning of stone models was used as additional (special) method of jaw narrowing diagnosis.
Obtained three-dimensional jaw models were subjected to computer processing using editor program of threedimensional models 3SHAPE. 3SHAPE is a powerful means of three-dimensional scanning data processing.
We used both calipers and 3SHAPЕ program on three-dimensional models to measure the models. It is not
necessarily to keep numerous stone models to create an archive data of orthodontic patients before and after
treatment. They can be simply stored in 3D-format on personal computer. Obtained three-dimensional model
was used both for initial abnormalities of dentition development and for designing of each tooth movement.
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Results of the research
Using 3D models of jaws we may plan the way of some teeth displacement so that to put them to a new correct position.
Three-dimensional virtual model of teeth may be shifted in any direction, namely mesial, distal, palatal, lingual, rotationally along the tooth axis, etc. with the use dimensional editor program.
According to our proposed method comprehensive treatment of patients with dental arch narrowing and ENT
diseases was conducted and the following results were obtained. Indices of maxilla width in the area of the first
premolars constituted 32.29+2.8 millimeters before the treatment which included treatment of ENT pathology
and maxilla expansion. After treatment they significantly (р< 0.05) increased to 38.42+2.2 millimeters. Similar
dynamics was observed taking into account the maxilla width in the area of the first molars. This index constituted 42.51+3.0 millimeters before the treatment and significantly increased to 49.45+2.18 millimeters after the
treatment. We determined that palatal height in the area 6|6 decreased from 18.51+0.7 millimeters to
15.53+0.81 millimeters after the maxilla expansion. Korkhaus’ Index increased (р<0.05) from 18.64+0.27 millimeters to 19.47+0.21 millimeters after treatment.
Conclusions
Thus, 3D analysis of models, the proposed technique of measuring and modeling of the clinical situation
provide us with a range of advantages over the traditional method of models diagnosis. These advantages include measurement accuracy, reduces number of stone models, the possibility of an archive creating, ease in
finding the right model, durability of model storage, better visualization and it does not occupy a lot of space.
The use of the proposed method of complex diagnosis and treatment of patients with maxilla narrowing and
ENT pathology in mixed bite allows to obtain significantly better (p<0.05) indicators of maxilla width.
Keywords: orthodontic treatment, 3D technology.
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К.В. Стороженко*, П.С. Флис*, Н.Н. Тормахов**

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ СИЛЫ В АППАРАТАХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕЗИАЛЬНОГО
ПРИКУСА
*Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
** Институт механики НАН Украины им. С.П. Тимошенко
Введение
Мезиальный прикус характеризуется чрезмерным развитием нижней челюсти и ее смещением
вперед на фоне недоразвития верхней челюсти или
ее ретроположения. Для перемещения нижней челюсти назад, а верхней челюсти вперед в процессе
лечения пациентов с этой патологией используют
ортодонтические аппараты, оснащенные межчелюстными тягами [1, 2]. Сложность лечения мезиального прикуса с помощью таких ортодонтических аппаратов вызывает необходимость проведения механико-математического моделирования их работы.
Механико-математическому моделированию работы различных ортодонтических аппаратов посвящены ряд исследований [3-6 и др.]. Однако в них не
освещен вопрос определения величины и ориентации ортодонтических сил в аппаратах, оснащенных
межчелюстными тягами. Данная работа посвящена
решению вопросов, связанных с определением величины и направления действия ортодонтических
усилий, которые создаются аппаратами с межчелюстными тягами при лечении мезиального прикуса.

бов. Такой охват зубов пластинками фиксирует
угол наклона зубов и позволяет перемещать их
корпусно, избегая их нежелательного наклона.
Ортодонтическое усилие для расширения и удлинения верхней челюсти в аппарате [2] регулируется винтами 4 и 5. Ортодонтическое усилие для
перемещения нижней челюсти назад, а верхней –
вперед согласно рекомендациям [7] может находиться в пределах от 1 до 2,5 Н. По мере взаимного перемещения зубных рядов в медиодистальном направлении и вследствие релаксации
механических напряжений в межчелюстных тягах
8 происходит их ослабление. Контроль величины
натяжения межчелюстных тяг 8 осуществляется с
помощью динамометра и регулируется их заменой.

А
8

Цель и задача исследования
Целью данного исследования является совершенствование методик ортодонтического лечения пациентов с мезиальным прикусом путем
проектирования конструкции ортодонтических аппаратов на основе механико-математического
моделирования их работы.
Результаты исследования
Рассмотрим определение величины и направления ортодонтического усилия на примере лечения пациента с мезиальным прикусом аппаратом
[2]. Аппарат (рис. 1) состоит из правой (1) и левой
(2) пластинок, которые опираются на боковые зубы верхней челюсти. Пластинки 1 и 2 соединены
между собой ортодонтическим устройством с
тремя направляющими (3), винты (4) которого
предназначены для расширения верхней челюсти. К пластинкам 1 и 2 через винт 5 ортодонтического устройства 3 прикреплена пластинка 6,
которая опирается на фронтальные зубы верхней
челюсти. На зубы нижней челюсти установлена
пластинка 7, которая соединена с частями 1 и 2
межчелюстными тягами (8). Тяги навешиваются
на крючки 9, жестко закрепленные в пластинках 1,
2 и 7. Все пластинки опираются на лингвальные,
окклюзионные и вестибулярные поверхности зу-

А
9

6

7

А-А

1

5
3
4
2

Рис. 1

Допустим, что ортодонтическое усилие FО для
перемещения нижней челюсти относительно
верхней равно 1Н. Рассмотрим, как ортодонтическое усилие связано FО с усилием F натяжения
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межчелюстных тяг 8. На рис. 2а показан случай,
когда межчелюстные тяги направлены под углом
α к окклюзионной плоскости. Разложим усилие
натяжения тяги F на вертикальную FВ и горизонтальную FГ составляющие согласно формулам:
FГ = Fcosα; FВ = Fsinα
(1)

α
FГ

FО

FТР

F

а

FВ

б
Рис. 2

Горизонтальная составляющая усилия FГ создает ортодонтическое усилие FО взаимного перемещения нижней челюсти относительно верхней, а вертикальная составляющая FВ прижимает
пластинки 1, 2, опирающиеся на верхнюю челюсть к пластинке 6, опирающейся на нижнюю
челюсть. При контакте пластинок возникает усилие трения FТР, которое препятствует взаимному
перемещению челюстей и согласно закону Амонтона [8] равно:
FТР = kFВ,
(2)
где k – коэффициент трения скольжения пластинок, который для пластмасс можно принять
равным 0,055 [9]. Ортодонтическое усилие FО, перемещающее нижнюю челюсть относительно

верхней, будет равно разности сил FГ и FТР.
FО = FГ - FТР
(3)
Найдем предельные значения, которые может
иметь угол наклона межчелюстных тяг α. Приравнивая (3) нулю получим величину угла α, при
котором для заданной величины коэффициента
трения k сила трения уравновесит горизонтальную составляющую FГ силы натяжения тяг F, ортодонтичекое усилие FО станет равно нулю и перемещения челюстей происходить не будет:
αМ = arcctg(k)
(4)
При величине коэффициента трения скольжения пластинок, равном 0,055, величина угла αМ
составит 87°. Таким образом, угол наклона межчелюстных тяг в аппаратах для лечения мезиального прикуса должен быть меньше 87 °.
Подставляя в (3) выражения (1) и (2) получим
следующее выражение для усилия натяжения
межчелюстных тяг для заданного ортодонтичекого усилия FО:
F = FО/(cosα – ksinα)
(5)
На рис. 2б показана диаграмма сил, действующих в аппарате, а в таблице 1 величины усилия натяжения межчелюстных тяг (вторая строка таблицы
1) при величине ортодонтичекого усилия FО = 1 Н и
разных положительных величинах угла α.
Таблица 1

α, °

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

F, H, α>0

1,00

1,01

1,03

1,05

1,09

1,13

1,19

1,27

1,37

1,50

F, H, α<0

1,00

1,00

1,02

1,04

1,06

1,10

1,15

1,22

1,31

1,41

Если длину крючков, к которым прикреплены
тяги, увеличить так, чтобы межчелюстные тяги
были параллельны окклюзионной плоскости, то
угол наклона α станет равным нулю (рис. 3). При
этом усилия FВ и FТР также станут равными нулю,
а ортодонтическое усилие FО будет равно силе
натяжения тяг F. Этому значению угла наклона
тяг α соответствует второй столбец таблицы 1.

F
FО
Рис. 3

При дальнейшем увеличении длины крючков
угол наклона межчелюстных тяг уже получит отрицательное значение, α < 0. При этом вертикальная составляющая усилия натяжения межчелюстных тяг будет стремиться увеличить расстояние между пластинами 1, 2 и 7, что приведет
к усилению прижатия пластин к зубным рядам и
не будет создавать силы трения между пластинами FТР, препятствующее взаимному перемещению нижней челюсти относительно верхней (рис.
4). При этом усилие натяжения межчелюстных тяг
будет определяться по следующей формуле:
F = FО/cosα
(6)

F

α

Fв
Fг
Рис. 4

Данные расчетов ортодонтичекого усилия по
формуле (6) для различных углов наклона межчелюстных тяг (α < 0) приведены в третьей строке
таблицы 1. Сравнивая вторую и третью строки
таблицы 1, можно видеть, что при равных величинах угла наклона межчелюстных тяг ортодонтичекое усилие для α<0 несколько меньше, чем для
α > 0, что объясняется отсутствием трения при
контакте пластин верхней и нижней челюстей.
Выводы
Сложность лечения мезиального прикуса вызывает
необходимость
механико-математического моделирования процессов его лечения с
использованием ортодонтических аппаратов, оснащенных межчелюстными тягами. Механикоматематическое моделирование показало, что
ортодонтическое усилие для перемещения нижней челюсти в нужное положение зависит не
только от величины натяжения межчелюстных
тяг, но и от угла их наклона к окклюзионной плоскости. При положительном угле наклона межче-
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люстных тяг вертикальная составляющая натяжения межчелюстных тяг осуществляет взаимное
прижатие пластинок, расположенных на нижней и
верхней челюстях аппарата, и создает усилие
трения, которое препятствует взаимному перемещению челюстей.
При увеличении длины крючков, к которым
прикреплены тяги, угол наклона межчелюстных
тяг к окклюзионной плоскости становится отрицательным. Усилие взаимного прижатия пластинок
и силы трения между пластинками становится
равным нулю, что способствует увеличению ортодонтического усилия при том же усилии натяжения межчелюстных тяг. Однако надо принять
во внимание, что увеличение длины крючков может создавать неудобства для пациента.
Если межчелюстные тяги параллельны окклюзионной плоскости, усилие натяжения тяг будет
равно ортодонтическому. Такое расположение
межчелюстных тяг в аппарате для лечения мезиального прикуса можно считать оптимальным, т.к.
усилие растяжения тяг будет в этом случае полностью использовано на исправление мезиального прикуса пациента.
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Резюме
Проведено механико-математическое моделирование работы ортодонтического аппарата, оснащенного межчелюстными тягами. Выполнен анализ ортодонтических усилий, создаваемых межчелюстными
тягами, в зависимости от угла их наклона относительно окклюзионной плоскости. Даны рекомендации по
изготовлению конструкционных элементов ортодонтических аппаратов.
Ключевые слова: ортодонтический аппарат, межчелюстные тяги, ортодонтические усилия, угол наклона.
Резюме
Проведено механіко-математичне моделювання роботи ортодонтичного апарата з міжщелепними тягами. Здійснено аналіз ортодонтичних зусиль, утворених міжщелепними тягами, залежно від кута їх нахилу відносно оклюзійної площини. Дані рекомендації щодо виготовлення конструкційних елементів ортодонтичних апаратів.
Ключові слова: ортодонтичний апарат, міжщелепні тяги, ортодонтичне зусилля, кут нахилу.
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ABOUT ORTHODONTIC FORCES IN APPLIANCES FOR TREATING MESIAL
OCCLUSION (CLASS III)
K.V. Storozhenko*, P.S. Flis*, N.N. Tormahov**

*A.A. Bogomolets National Medical University
**S.P. Timoshenko Institute of Mechanics
Summаry
Mesial occlusion is characterized by excessive development of the mandible and its displacement forward
(anteriorly) on a background of underdevelopment of the maxilla or it’s retopologize. Orthodontic appliances
equipped intermaxillary tractions are using to move the mandible back and maxilla anteriorly in the treatment of
patients with this disease [1, 2]. Difficulty of treatment mesial occlusion using orthodontic appliances such
causes the need for mechanical-mathematical modeling of their work. This work devoted to a solution issues
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associated with definition the magnitude and direction of the orthodontic efforts generated by devices with intermaxillary tractions in the treatment of mesial occlusion.
The purpose and research problems. The aim of this study is to improve the methods of orthodontic
treatment of patients with mesial bite through structural design of orthodontic appliances on the basis of mechanical-mathematical modeling of their work.
Results of the study. Conducted the mechanical-mathematical modeling of the orthodontic appliance work,
equipped with intermaxillary tractions. Analyzed the orthodontic efforts produced by intermaxillary tractions, depending on the angle of inclination relative to the occlusal plane. Recommendations for the manufacture of
structural elements of orthodontic appliances are given.
Conclusions. Mechanical-mathematical modeling has shown that orthodontic efforts are required to move
the mandible in the desired position depends not only on the magnitude of the tension of the intermaxillary tractions, but also on the angle of inclination to the occlusal plane. At a positive angle of inclination intermaxillary
tractions vertical component of the tension of the intermaxillary tractions performs mutual pressing of plates arranged on the upper and lower jaws of the appliance and generates friction force, which prevents mutual displacement of the jaws.
If you increase the length of hooks, which attached to the traction the angle of inclination of the intermaxillary
tractions to occlusal plane becomes negative. The mutual effort of pressing plates and the frictional force between the plates becomes equal to zero, which contributes to the increase of orthodontic force with the same effort of intermaxillary tractions. However, we must take into account that increasing the length of the hooks may
cause inconvenience to the patient.
If intermaxillary tractions parallel to the occlusal plane the tension of tractions will be equal to the orthodontic.
This arrangement of intermaxillary tractions in the appliance for the treatment of mesial occlusion can be considered optimal, since the tensile force of tractions will be fully used for the correction of malocclusion of the patient.
Keywords: orthodontic appliance, intermaxillary traction, orthodontic efforts, the angle of inclination.
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СТОМАТОЛОГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ
УДК:616.314.13-053.2:371.72.018.32]-072.7
О.Т. Нарепеха, Т.Ю. Лисак

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЕМАЛІ (ТЕР-ТЕСТ) У ДІТЕЙ,
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Результати обстеження дітей шкіл-інтернатів
та дитячих будинків свідчать про високу поширеність карієсу зубів у всіх вікових групах. Інтенсивність карієсу в цих дітей значно вища в порівнянні
з дітьми загальноосвітньої школи [1,4]. У розвитку
карієсу зубів у цих дітей суттєву роль відіграє
комплекс чинників, у тому числі знижена резистентність твердих тканин зубів [2,3,5,7,9,10]. Тому
оцінка рівня резистентності емалі важлива з точки
зору розробки профілактичних заходів у дітей інтернатних закладів.
Мета дослідження - оцінити структурнофункціональну резистентність емалі в дітей з інтернатних закладів.

відповідає критерію карієс-резистентної емалі
(рис.1).

Матеріали і методи дослідження
З метою вивчення структурно-функціональної
резистентності емалі нами проведено стоматологічне обстеження та визначення ТЕР-тесту в 155
дітей з інтернатних закладів (основна група) і 127
дітей загальноосвітньої середньої школи (ЗОСШ)
(група порівняння) віком 7, 12 та 15 років. Для оцінки ураженості зубів карієсом фіксували поширеність (у %) та інтенсивність за індексом КПВ. ТЕРтест визначали методом Окушко В.Р., Косаревої
Л.І. [8]. Результати опрацьовані статистично з використанням критерію Ст΄юдента [6].

Значно вищі показники ТЕР - тесту виявлені у
всіх вікових групах дітей з інтернатних закладів.
Більша різниця ТЕР-тесту виявлена між дітьми
12-річного віку, які перебувають у інтернатних закладах, та їх однолітками із загальноосвітньої середньої школи (4,83±0,29 бала і 3,14±0,24 бала
відповідно, р<0,001).
Аналіз за віком свідчить про підвищення структурно-функціональної резистентності емалі в дітей як основної, так і контрольної групи. Водночас
слід зазначити, що в дітей інтернатних закладів
структурно-функціональна резистентність емалі зі
зниженої в дітей 7-річного віку (6,06±0,41 бала)
підвищується до 4,01±0,16 бала (р<0,05) у дітей
15 років, що відповідає карієс-резистентній емалі.
У дітей ЗОСШ умовно-резистентна емаль виявлена лише в 7-річному віці, а у віці 15 років підвищується до 2,78±0,21 бала, що відповідає високій
резистентності емалі.

Результати дослідження та їх обговорення
Отримані результати свідчать, що структурнофункціональна резистентність емалі в дітей з інтернатних закладів у середньому становить
4,96±0,36 бала і відповідає критерію зниженої резистентності емалі, що значно вище відносно дітей групи порівняння (3,43±0,25 бала, (р<0,01), що
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Рис. 1. Показники структурно-функціональної резистентності емалі в обстежених дітей (у балах)

Таблиця 1
Результати структурно - функціональної резистентності емалі в дітей з урахуванням ступеня активності карієсу (в балах)

Вік
(у рках)
7
12
15
середнє

0
-

Основна група
ступені активності карієсу
І
ІІ
ІІІ
4,65±0,41 6,21±0,47 7,32±0,52
3,55±0,37 4,82±0,41 6,12±0,36
3,29±0,32 3,96±0,38 5,41±0,42
3,83±0,29 4,99±0,42 6,28±0,43

0
2,56±0,31
1,56±0,55
1,32±0,29
1,81±0,38

Контрольна група
ступені активності карієсу
І
ІІ
3,56±0,38 5,17±0,45
2,80±0,30 3,29±0,38
2,24±0,24 3,10±0,28
2,86±0,30 3,85±0,37

ІІІ
6,22±0,48
4,92±0,29
3,89±0,39
5,01±0,38

Примітка: достовірність різниці р1, р2, р3 - між основною і контрольною групами за показниками.
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р1

р2

р3

<0,01
<0,01
<0,001
<0,001

>0,05
<0,001
<0,01
<0,01

>0,05
<0,05
<0,001
<0,05
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Аналіз результатів залежно від активності карієсу (табл.1) показав, що в дітей із дитячих будинків і шкіл-інтернатів із низьким рівнем інтенсивності карієсу (І ступінь активності) ТЕР - тест становить у середньому 3,83±0,29 бала, що дозволяє
вважати емаль умовно - резистентною у вікових
групах 7, 12, 15 років. У дітей групи порівняння
ТЕР - тест дорівнює 2,86±0,30 бала, що відповідає
критерію карієс-резистентної емалі. При середньому рівні інтенсивності карієсу (ІІ ступінь активності) в дітей з інтернатних закладів ТЕР - тест
дорівнює в середньому 4,99±0,42 бала, що відповідає критеріям зниженої резистентності емалі, в
дітей ЗОСШ ТЕР - тест дорівнює 3,85±0,37 бала
(р>0,05), що відповідає карієс-резистентній емалі.
У дітей ЗОСШ виявлена значна різниця (в середньому) між ІІ і І ступенями активності карієсу
(3,85±0,37 бала і 2, 86±0,30 бала, р<0,05), особливо в дітей 7- річного віку (5,17±0,45 бала і
3,56±0,38 бала, р<0,05). Але виявлено, що сприйнятливіша до розвитку карієсу емаль у дітей 7- річного віку як основної, так і контрольної групи
(6,06±0,41 бала і 4,38±0,30 бала, відповідно).
У дітей з інтернатних закладів із ІІІ ступенем
активності карієсу ТЕР - тест становить 6,28±0,43
бала (емаль карієссприйнятлива), а в дітей групи
порівняння - 5,01±0,38 бала (р<0,05), що відповідає критерію умовно-резистентної емалі. Виявлено, що в дітей з інтернатних закладів при ІІІ ступені активності карієсу карієссприйнятливу емаль
мають 7- і 12 - річні діти (7,32±0,52 бала,
6,12±0,36 бала, відповідно), а в дітей 15-річного
віку емаль умовно-резистентна. На відміну від цих
дітей, у дітей із ЗОСШ знижена резистентність
емалі лише в 7- річних (6,22±0,48 бала), а в 12 і
15 років емаль умовно-резистентна.
Отже, оцінка структурно-функціональної резистентності емалі в дітей з інтернатних закладів свідчить про значно нижчу резистентність емалі в
порівнянні з дітьми із ЗОСШ. У дітей з інтернатних
закладів структурно-функціональна резистентність емалі відповідає критеріям зниженої резистентності, а в дітей ЗОСШ структурнофункціональна резистентність емалі карієсрезистентна. При множинному карієсі зубів у дітей
з інтернатних закладів емаль відповідає критерію
карієссприйнятливої емалі, а в дітей із ЗОСШ –
умовно-резистентної. Доведено також, що найінтенсивніші процеси дозрівання емалі відбуваються у віковий період із 7 до 12 років.

Висновки
Отримані результати спонукають до диференційованого використання засобів профілактики, які
сприяють підвищенню резистентності емалі в дітей з інтернатних закладів.
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Резюме
Результати проведених досліджень показали, що в дітей, які навчаються в інтернатних закладах,
структурно-функціональна резистентність значно нижча в порівнянні з дітьми групи порівняння. Установлено підвищення резистентності емалі з віком у дітей обох груп. Найінтенсивніші процеси дозрівання
емалі відбуваються у віковий період 7- 12 років. Доведено, що в дітей з інтернатних закладів при множинному карієсі емаль карієссприйнятлива, тоді як у дітей із ЗОСШ – умовно-резистентна. Проведені дослідження обґрунтовують доцільність подальшого вивчення факторів ризику виникнення патології твердих тканин зубів у дітей інтернатних закладів.
Ключові слова: структурно-функціональна резистентність емалі, діти, інтернатні заклади.
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Резюме
Результаты проведенных исследований показали, что у детей, которые учатся в интернатных заведениях, структурно-функциональная резистентность эмали значительно ниже, чем эмали детей группы
сравнения. Установлено повышение резистентности эмали с возрастом у детей обоих групп. Более интенсивные процессы созревания эмали происходят в возрасте 7-12 лет. Доказано, что у детей с интернатных учреждений при множественном кариесе эмаль кариесвосприимчивая, тогда как у детей из СОШ
– условно-резистентная. Проведенные исследования подтверждают целесообразность дальнейших изучений факторов риска возникновения патологии твердых тканей зубов у детей из интернатных учреждений.
Ключевые слова: структурно-функциональная резистентность эмали, дети, интернатные учреждения.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ENAMEL RESISTANCE (TER-TEST) IN CHILDREN
WHO ARE STUDYING IN BOARDING SCHOOL
О. Narepekha, Т. Lisak

Danylo Halycki Lviv National Medical University, Ukraine
The survey of children of boarding schools and orphanages has indicated a high prevalence of dental caries
in all age groups. The intensity of caries in these children is much higher compared with children of secondary
schools. The significant role in the development of dental caries in these children is played by complex factors,
including the reduced resistance of dental hard tissues. Therefore, assessment of resistance of enamel is
important in terms of the development of preventive measures in children of boarding schools.
The aim of the study. To estimate the structural and functional resistance of enamel in children of boarding
schools.
Materials and methods. To study the structural and functional enamel resistance we performed dental examination and determination TER test in 155 children from boarding schools (study group) and 127 children
from the secondary school (comparison group) aged 7, 12 and 15 years. To assess dental caries lesion prevalence (in %) and intensity index DMF were recorded. TER-test was determined by Okushko, Kosarev. The results were statistically processed using Student's t test.
The results indicate that the structural and functional resistance of enamel in children from boarding schools
is, on average, 4,96 ± 0,36 points, and meets the criteria of the lowered resistance of enamel, which is significantly higher in comparison with the group of children (3,43 ± 0,25 points (p<0,01), corresponding criterion as
caries-resistant enamel.
Significantly higher levels of TER-test were found in all age groups of children from boarding schools. More
pronounced TER-test difference was found between children of 12 years who are in boarding schools and their
peers from secondary schools (4,83 ± 0,29 points and 3,14 ± 0,24 points, respectively, p<0,001). Analysis by
age shows the increasing structural and functional resistance of enamel in children in the main and control
group. However, it should be noted that in structural and functional resistance of enamel is reduced in children
at the age of 7 years from orphanages (6,06 ± 0,41 points) and is increased to 4,01 ± 0,16 points (p<0,05) in
children at the age of 15 years. In children from secondary schools conditionally resistant enamel was found
only in children at the age of 7 years and at the age of 15 it was increased to 2,78 ± 0,21 points, corresponding
to the high resistance of enamel. Thus, evaluation of structural and functional resistance of enamel in children
from boarding schools suggests much lower resistance of enamel compared with children from secondary
schools. In children from orphanages structural and functional enamel resistance meets the criteria of low resistance, and in the children from secondary school meets the criteria of caries-resistant enamel. When multiple
dental caries is in children of orphanages, enamel meets the criteria of caries susceptible, and the children of
secondary school – conditionally resistant. It has been proved that the most intensive processes of maturation
of enamel occur at the age from 7 to 12 years. The results encourage the use of differentiated prevention that
enhances the resistance of enamel in children of orphanages.
Keywords: structural and functional enamel resistance, children boarding schools.
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УДК 616.314.9 – 002 – 06:616.7] – 02:618.3
Е.В. Безвушко, Н.І. Боднарук

ВПЛИВ АНТЕНАТАЛЬНИХ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ КАРІЄСУ
ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Вступ
Карієс тимчасових зубів залишається однією з
актуальних проблем у світі та в Україні. Згідно з
даними Біденко Н.В.[1] поширеність карієсу тимчасових зубів в Україні коливається в межах від
9,05 % до 95,3% за інтенсивності від 0,6 до 3,0
зуба. Високі показники поширеності карієсу спонукають науковців до розробки і пошуку нових заходів та засобів профілактики. Профілактику карієсу
тимчасових зубів у дітей потрібно починати задовго до народження дитини, оскільки закладка тимчасових зубів відбувається в першій половині антенатального періоду розвитку [2]. Здоров’я матері під час вагітності впливає на розвиток і формування зубів дитини. На резистентність тимчасових
зубів до карієсу впливають соматичні хвороби в
матері та їх загострення, вживання медикаментів,
екстремальні впливи, соціальні фактори, шкідливі
звички, незбалансоване харчування, гіповітамінози та ін. [3-8]. Незважаючи на відомі дослідження
про вплив антенатальних чинників ризику на розвиток карієсу, висока ураженість карієсом тимчасових зубів у дітей із патологією опорно-рухового
апарату (ОРА) обґрунтовує актуальність подальшого вивчення проблеми з метою своєчасного застосування профілактичних заходів.
Мета дослідження - проаналізувати антенатальні чинники ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку з патологією
опорно-рухового апарату
Матеріали і методи
Обстежено 357 дітей (хлопчиків – 183, дівчаток
– 174) віком 3–6 років, які відвідують дитячі садки,
на базі яких є спеціалізовані групи для дітей із порушеннями ОРА. Серед обстежених було: у віці 3х років – 12 дітей; 4-х – 60; 5-ти – 202 і 6-ти років –
83 дітей. Щоб оцінити характер порушень ОРА, ми
скористалися витягами з протоколів діагностичних
засідань Львівської міської психолого-медикопедагогічної консультації. У обстежених дітей виявлено такі захворювання ОРА: в 118 (33,05 %) –
плоскостопість, у 110 (30,81 %) – порушення постави (ПП), у 129 (36,14 %) – поєднані хвороби
ОРА, що охоплювали деформацію грудної клітки і
Х- або О-подібну деформацію нижніх кінцівок.
Для матерів ми розробили анкету з 11 запитань (індикаторів) із кількома варіантами відповідей. В опитуванні взяли участь 150 жінок. Матерям обстежених дітей було запропоновано відповісти на такі запитання: «Чи була у Вас на момент

вагітності діагностована супутня патологія?»; «Чи
вживали Ви під час вагітності вітамінно-мінеральні
комплекси (ВМК)?»; «Як часто Ви вживали під час
вагітності молоко і молочні продукти?»; «Чи знали
Ви про основи збалансованого харчування в період вагітності?» та інші.
Отримані результати оцінювали шляхом обчислення середніх величин і відсоткового співвідношення відповідей на поставлені запитання.
Статистичну обробку матеріалів проводили за допомогою комп’ютерної програми «Statistica 8.0».
Результати дослідження
Установлено, що поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей із хворобами ОРА становить, у
середньому, 87,40 ± 1,76 % за інтенсивності
кп=6,12 ± 0,16 зуба. У дівчаток поширеність карієсу значно менша і становить 82,18 ± 2,90 % за інтенсивності кп=5,95 ± 0,22 зуба порівняно з хлопчиками (92,35 ± 1,96 % при кп=6,30 ± 0,23 зуба
відповідно, р1 < 0,01, р2 < 0,05). Аналіз інтенсивності карієсу тимчасових зубів залежно від віку
виявив зростання показника кп від 3-х до 6-ти років (у середньому з 4,16±0,37 зуба до 7,92±0,34
зуба); (р1<0,001).
Доведено, що від здоров’я матері залежить і
здоров’я дитини, в тому числі й стоматологічне
[4,5]. Результати анкетного опитування виявили,
що в 38,67% жінок на момент вагітності було діагностовано супутні хвороби, що певною мірою
впливало на перебіг вагітності та вимагало вживання відповідних лікарських препаратів. Проаналізувавши стоматологічний статус дітей залежно
від наявності в матері супутньої патології, ми виявили певну залежність. Результати аналізу (рис.
1) показують, що в 55,17% дітей, народжених матерями із соматичними хворобами, виявили декомпенсовану форму карієсу, тоді як компенсовану
діагностували лише у 25,00%. Водночас серед дітей, яких народили жінки без соматичних хвороб,
значно більше дітей із компенсованим карієсом
порівняно з декомпенсованим (28,26% і 1,72%
відповідно). Установлено, що діти матерів, які під
час вагітності страждали на соматичні хвороби,
мали статистично значуще вищий рівень кп, ніж ті
діти, матері яких не мали соматичних хвороб
(кп=7,60±0,35 зуба проти кп=3,77±0,30 зуба,
р<0,001).
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55,17%

Декомпенсований

25,00%
41,38%

Субкомпенсований

Компенсований

Інтактні зуби

31,52%
1,72%
28,26%
1,72%
15,22%
Діти, які народилися у матерів з соматичною
патологією
Діти, які народилися у матерів без соматичної

Рис. 1. Ступені активності карієсу тимчасових зубів у дітей
із патологією опорно-рухового апарату залежно
від наявності в матері супутньої патології

На наш погляд, суттєвим індикатором впливу
антенатальних факторів на здоров’я дитини в цілому і на стоматологічне зокрема, є наявність у
матері шкідливих звичок (тютюнокуріння, «пасивне» куріння, вживання алкоголю тощо). На це запитання 100% матерів дали негативну відповідь.
Проте 19,33% матерів повідомили, що курили до
вагітності, а також ми виявили, що в 63,33% жінок
курять чоловіки.
Наступним запитанням нашої анкети було: «Чи
вживали Ви під час вагітності вітамінно-мінеральні
комплекси (ВМК)?». Результати анкетного опитування засвідчили, що 62,00% жінок уживали ВМК
(«Матерна», «Прегнавіт», «Елевіт Пронатал»).
Водночас лише 26,67% із них отримували ВМК
упродовж усієї вагітності, а 35,33% жінок указували про короткотривалі курси застосування ВМК.
Однак 38,00% жінок не вважали за потрібне вживати ВМК. Оцінка стоматологічного статусу дітей
залежно від уживання матерями ВМК наведена на
рис. 2.
Декомпенсований

2,50%
49,05%
52,63%
35,00%

Субкомпенсований

26,42%

42,50%

Компенсований
5,26%
Інтактні зуби

40,36%

13,21%
20,00%

1,75%

11,32%

Діти, матері яких постійно вживали під час вагітності
ВМК2
Діти, матері яких періодично вживали під час вагітності
ВМК
Діти, матері яких не вживали під час вагітності ВМК

Рис. 2. Ступені активності карієсу тимчасових зубів у дітей
із патологією опорно-рухового апарату залежно
від уживання матерями під час вагітності
вітамінно-мінеральних комплексів

Результати аналізу свідчать, що компенсований карієс переважає серед дітей, народжених
матерями, які впродовж усього періоду вагітності
вживали ВМК (42,50%), порівняно з дітьми, матері
яких не вживали ВМК взагалі (5,26%). Показовим
є також високий відсоток декомпенсованого карієсу серед дітей, матері яких не вживали ВМК
(52,63%), тоді як серед дітей, матері яких регулярно вживали ВМК, таких істотно менше – лише
2,50% дітей. Проведене дослідження показало,
що вживання матір’ю під час вагітності ВМК пози-

тивно впливає на інтенсивність карієсу зубів у дітей. Так, найвищі рівні кп (7,40±0,38 зуба) були
зафіксовані в дітей, матері яких протягом
вагітності не вживали ВМК, а найнижчі –серед
тих, матері яких уживали ВМК регулярно
(2,18±0,23 зуба). У дітей, матері яких уживали
ВМК періодично, середній показник кп становив
5,26±0,42 зуба. Різниця між показниками була
статистично значущою (р<0,001).
Тимчасові зуби починають формуватися задовго до народження дитини. Процес їх формування
і розвитку залежить від збалансованого харчування вагітної жінки. Тому нас цікавило запитання:
«Чи знали Ви про основи збалансованого харчування в період вагітності?». Ознайомившись із
відповідями, ми встановили, що 59,33% опитаних
матерів були обізнані з цими питаннями проти
40,67%, які не були обізнані з основами здорового
харчування в період вагітності. Проте з числа жінок, які знали про правила збалансованого харчування, ретельно їх виконували під час вагітності
лише 11,24%; старалися дотримуватися основних
правил здорового харчування 20,22% та не дотримувалися основ збалансованого харчування
68,54% матерів.
Аналіз матеріального становища сімей був
проведений згідно з відповідями на запитання «Як
Ви оцінюєте рівень матеріальних доходів сім’ї?».
Відповіді матерів розподілилися таким чином: низький рівень доходів – у 49,33% сімей, середній –
у 43,34% і високий – у 7,33% сімей. Аналіз отриманих відповідей та оцінка стоматологічного статусу дітей опитаних матерів дозволили виявити
певну взаємозалежність (рис.3). Так, дітей із декомпенсованим карієсом виявлено значно більше
в родинах із низьким рівнем матеріального достатку (48,65%) у порівнянні з середнім (32,31%) і високим (7,69%). Натомість компенсований карієс
частіше спостерігається в дітей, чиї родини вважають себе заможними (30,77%) порівняно з родинами, які оцінили свій достаток як «середній» і
«низький» (27,69% і 6,94% відповідно). Також у
родинах із високим рівнем достатку виявлено
46,16% дітей з інтактними зубами, що суттєво більше в порівнянні з дітьми з родин із середнім
(10,77%) і низьким (2,78%) рівнем доходів. Установлено, що в сім’ях, де рівень матеріального доходу був високим, середній показник інтенсивності
карієсу кп був найнижчий (1,62±0,56 зуба), а найвищий середній показник (кп=6,99±0,36 зуба) був
зареєстрований у дітей, у родинах яких доходи
були низькими. Діти, народжені матерями в родинах із середнім достатком, мали показник кп на
рівні 4,06±0,35 зуба. Різниця між показниками була статистично значущою (р<0,001).
Попарна кореляційна залежність між кп зубів у
дітей і рівнем матеріальних доходів виявила статистично значущий негативний кореляційний зв'язок середньої сили (–0,45, р<0,001).
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Рис. 3. Ступені активності карієсу тимчасових зубів у дітей
із патологією опорно-рухового апарату залежно від рівня
матеріальних доходів сім’ї

Основою побудови і міцності скелета маленького організму є молочний білок. Характер харчування матері, зокрема кількість споживання молочних продуктів під час вагітності, має безпосередній вплив на цей процес, тому одним із запитань
анкети було: «Як часто Ви вживали молочні продукти в період вагітності?». Результати опитування свідчать, що лише 24,67% жінок споживали
молочні продукти щодня, 2-3 рази за тиждень –
46,00% жінок, рідко – 29,33% жінок. За частотою
споживання молочні продукти розподілилися таким чином: молоко (13%), м’який сир (18%), твердий сир (36%), йогурт (12%), кефір/ряжанка (21%).
Оцінка стоматологічного статусу дітей із патологією ОРА залежно від частоти споживання молочних продуктів матерями в період вагітності (рис. 4)
показала, що компенсований карієс частіше
(48,65%) спостерігається в дітей, матері яких споживали молочні продукти щодня. Значно нижчий
відсоток компенсованого карієсу виявлено в дітей,
матері які споживали молочні продукти 2-3 рази
за тиждень і рідко, а саме: 5,80% і 2,27% відповідно. Протилежні значення виявлено при аналізі декомпенсованого карієсу. Так, суттєво більше декомпенсованого карієсу спостерігається в дітей,
матері яких уживали молочні продукти рідко і 2-3
рази за тиждень, відносно дітей, матері яких споживали молочні продукти щодня (63,64% і 40,58%
до 2,70% відповідно).
Декомпенсований

молочні продукти щодня, мали найнижчі середні
показники карієсу (кп =1,81±0,25 зуба). У дітей,
матері яких споживали молочні продукти 1-2 рази
за тиждень, цей показник становив кп=5,30±0,32
зуба, а в тих дітей, матері яких споживали молочні
продукти рідко, він зростав до кп=8,07±0,43 зуба.
Різниця між показниками була статистично значущою (р<0,001).
Висновки
Результати дослідження виявили антенатальні
чинники ризику виникнення карієсу тимчасових
зубів у дітей із патологією ОРА. Установлено, що
декомпенсований карієс частіше діагностується
серед дітей, які народилися недоношеними, та в
народжених матерями, які під час вагітності мали
соматичні хвороби, не вживали ВМК і недостатньо
споживали під час вагітності молоко та молочні
продукти. Виявлено високий відсоток дітей із
множинним карієсом у родинах із низьким рівнем
матеріальних доходів. Натомість інтактні зуби і
компенсований карієс частіше бувають у дітей, які
народилися доношеними; матері яких не мали
соматичної патології, споживали щодня молочні
продукти і додатково вживали ВМК.
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Резюме
Вивчено і проаналізовано вплив антенатальних чинників ризику на розвиток карієсу зубів у дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового апарату (ОРА). За результатами опитування 150 матерів
установлено зв'язок між перебігом вагітності та карієсом зубів у дітей із патологією ОРА. Виявлено, що
множинний карієс частіше діагностується в дітей, народжених жінками, які під час вагітності мали соматичні хвороби; не вживали ВМК для вагітних і недостатньо під час вагітності споживали молоко та молочні продукти, а також серед дітей, які народилися в родинах із низьким рівнем матеріального добробуту.
Отримані результати обґрунтовують актуальність подальшого вивчення проблеми з метою своєчасного
застосування профілактичних заходів.
Ключові слова: діти дошкільного віку, карієс, антенатальний період, патологія опорно-рухового апарату.
Резюме
Изучено и проанализировано влияние антенатальных факторов риска на развитие кариеса зубов у
детей дошкольного возраста с патологией опорно-двигательного аппарата (ОДА). В результате опроса
150 матерей установлена связь между течением беременности и кариесом зубов у детей с патологией
ОДА. Выявлено, что множественный кариес чаще диагностируется у детей, рожденных женщинами, которые во время беременности имели соматические заболевания; не употребляли ВМК для беременных
и недостаточно во время беременности употребляли молоко и молочные продукты, а также среди детей,
родившихся в семьях с низким уровнем материального достатка. Полученные результаты доказывают
актуальность дальнейшего изучения проблемы с целью своевременного применения профилактических
мер.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, кариес, антенатальный период, патология опорнодвигательного аппарата.
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THE INFLUENCE OF ANTENATAL RISK FACTORS OF CARIES OF TEMPORARY
TEETH IN CHILDREN WITH PATHOLOGY OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
E. V. Bezvushko, N. I. Bodnaruk

Danylo Halytskyi Lviv Medical University
Summary
The caries of temporary teeth is still one of the actual problems in the world and in Ukraine. According to the
data of Bidenko N.V. prevalence of caries of temporary teeth in Ukraine ranges from 9.05% to 95.3% at the intensity from 0.6 to 3.0 per tooth. The high indexes of prevalence of caries induce scientists to develop and
search for new measures and facilities of prevention. The prevention of caries of temporary teeth in children
should begin long before the birth of the child, because the bookmark of temporary teeth takes place in the first
half of antenatal period of development. On the resistance of temporary teeth to caries affect somatic diseases
of the mother, use of medications, extreme influences, social factors, bad habits, unbalanced diet, vitamin deficiencies and other.
The purpose of the study is to analyze the risk factors of caries of temporary teeth in children of preschool
age with pathology of the musculoskeletal system (MSS).
Material and methods. 357 children (boys – 183, girls – 174) at the age of 3-6 years, who visit preschools
on the base of that there are specialized groups for children with disorders of the MSS. The questionnaire that
included 11 questions (indicators) with a few variants of answers was developed for mothers. The mothers of
examined children were asked to answer the following questions: “Have you had diagnosed concomitant pathology during the pregnancy?”; “Did you use vitamin-mineral complexes (VMC) during pregnancy?”; “How often
did you drink milk and dairy products during pregnancy?”; “Did you know about the basics of the balanced diet
in the period of pregnancy?” and others. 150 women participated in questioning. The obtained results were estimated by calculating of averages and by percent correlation of answers for the asked questions. The statistical
processing of materials was conducted using the computer program Statistica 8.0.
Results of the research. It has been found that the prevalence of caries of temporary teeth in children with
diseases of the MSS is, in middle, 87.40±1.76% at intensity of kp = 6.12±0.16 tooth. The health of child depends
from the health of mother, including the dental health. The results of the questionnaire revealed that in 38.67%
of women concomitant diseases were diagnosed during the pregnancy. The basics of a healthy nutrition during
the pregnancy were known to 59.33% of questioned mothers; however, only 11.24% followed the diet. The
analysis of material conditions has found out that 49.33% of families were with low level of wealth. More than
19.00% of mothers reported that they smoked before pregnancy, and men smoked in the presence of 63.33% of
women. The results of the questionnaire have shown that 62.00% of women used vitamin-mineral complexes.
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At the same time, only 26.67% of them got VMC throughout the pregnancy, and 35.33% of women have been
specified about short-term courses of the use of VMC. It was found also that only 24.67% of women throughout
the pregnancy consumed dairy products every day.
Conclusions. The results of study revealed antenatal risk factors of caries of temporary teeth in children
with pathology of the MSS. It has been established that decompensated caries is more often diagnosed among
children who were born of mothers who throughout the pregnancy had physical diseases, didn’t use VMC and
consumed not enough milk and dairy products during pregnancy. A significant percent of children has been revealed with a plural caries in families with low level of material wealth. Then, as intact teeth and compensated
caries is more often meet in children who were born of mothers, who did not have somatic pathology, who consumed dairy products every day and additionally used VMC.
Key words: caries, preschool children, pregnancy, pathology of the musculoskeletal system.
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УДК 616.314-002.4-07:616.31-084]-053.2
Л.Ф. Каськова, О.С. Павленкова

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КАРІЄСУ В ДІТЕЙ ІЗ РІЗНОЮ ЧАСТОТОЮ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНО-ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ В ПРОЦЕСІ
ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
Вступ
Карієс залишається головною стоматологічною
хворобою в дитячого населення України
[3,4]. Відомо багато причин виникнення каріозного
процесу в дітей, основними з яких є погана екологія, неповноцінне харчування, недостатня гігієна
ротової порожнини і, звісно ж, стан загального
здоров´я; особливо це стосується дітей, які часто
хворіють [6,7,10].
Посиленої уваги потребує захворюваність на
гострі респіраторно-вірусні інфекції. За даними
Міністерства охорони здоров`я України, серед усіх
інфекційних хвороб, які реєструють у країні, найпотужніше на стан здоров‘я населення впливають
грип та інші інфекційні хвороби дихальних шляхів
[1,2,5,8].
У загальній структурі інфекційних хвороб, зареєстрованих у 2014 році, випадки захворювань
на ГРВІ серед населення України становлять 97
%. Ураженість на ГРВІ серед дітей вікової групи 5
- 9 років становить 26,4 % [11].
Такі діти потребують проведення профілактичних заходів для підвищення резистентності твердих тканин зубів, що дасть можливість знизити
показники інтенсивності карієсу.
У зв’язку з цим метою нашого дослідження було вивчення динаміки показників карієсу в дітей із
різною частотою захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення
профілактичних заходів.
Об’єкт і методи дослідження
Під нашим спостереженням перебували 80 дітей віком 6-7 років, які були розподілені на 4 групи
спостереження: 1 – практично здорові діти, які
хворіють на ГРВІ 1-2 рази за рік; 2, 3 і 4 групи – діти, які часто хворіють на респіраторно-вірусні інфекції (3-4 рази). Протягом 1,5 року, коли діти перебували під нашим наглядом, було призначено 3
курси профілактичних заходів і проведено 3 обстеження дітей. Огляд проводили з метою вивчення показників інтенсивності карієсу через 1
рік і через 1,5 роки.
Дітям 1 і 2 груп призначали лише гігієну порожнини рота. Дітям 3 групи призначали комплекс,
який охоплював застосування препарату «Остеовіт» (Науково-виробнича асоціація «Одесская биотехнология», Україна), використання лікувально-

профілактичного зубного еліксиру «Санодент»
(Науково-виробнича асоціація «Одесская биотехнология», Україна), полівітамінний препарат «Кіндер біовіталь гель» (фірма «Bayer», Німеччина),
використання зубної пасти «Дракоша».
Дітям 4 групи призначали запропонований нами комплекс лікувально-профілактичних заходів,
який передбачав застосування кальційумісного
препарату «Лецитин Д3» (Науково-виробнича
асоціація «Одесская биотехнология», Україна),
противірусного препарату «Біотрит С» (Наукововиробнича асоціація «Одесская биотехнология»,
Україна), полівітамінного комплексу «Супервіт»
(ВАТ «Київський вітамінний завод», м. Київ, Україна), зубного еліксиру «Лізодент» (Наукововиробнича асоціація «Одесская биотехнология»,
Україна), застосування кальційумісної зубної пасти (Пат. №100910, u 2015 02625, опубл.
10.08.2015, Бюл. №15).
Клінічне обстеження проводили за методикою
ВООЗ (1989). При цьому вивчали показники інтенсивності карієсу (КПВ+кп). Редукцію приросту карієсу (у відсотках) обчислювали за Є.Б. Сахаровою. Кількісні показники статистично обробляли
за Ст´юдентом-Фішером і вважали вірогідними
при р≤0,01 [9].
Дані щодо частоти захворюваності на ГРВІ
отримали з медичних карток і шляхом опитування
батьків за допомогою анкетування.
Результати дослідження та їх обговорення
Інтенсивність карієсу під час першого обстеження у 2, 3 і 4 групах дітей була майже однаковою, тобто не мала вірогідної різниці (табл.). У дітей 1 групи показник був дещо нижчий.
Під час 2 обстеження, тобто через рік після
першого, коли дітям 2 рази призначили профілактичні комплекси, виявили збільшення показника
інтенсивності карієсу в усіх групах спостереження.
Найбільший приріст (0,97±0,02 зуба) виявили в дітей 2 групи, які часто хворіють на ГРВІ та яким
призначали лише гігієну порожнини рота. У дітей
1 групи, які практично здорові та яким рекомендували лише використання предметів і засобів гігієни, також виявили значне збільшення показника
інтенсивності карієсу – на 0,78±0,07 зуба. Значно
кращі результати були в дітей 3 групи обстеження
(0,51±0,04 зуба), яким призначали вже відомий лі-
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кувально-профілактичний комплекс, спрямований
на підвищення резистентності твердих тканин зубів. Найкращий результат (0,21±0,02 зуба) виявили в дітей 4 групи спостереження, які використовували для профілактики запропонований нами
комплекс, що охоплював застосування кальційу-

місних і противірусних препаратів («Лецитин Д3»,
«Біотрит С», полівітамінний комплекс «Супервіт»,
зубний еліксир «Лізодент»), застосування кальційумісної зубної пасти.

Таблиця
Динаміка показників карієсу зубів у дітей під впливом профілактичних заходів (М±m)

Групи дітей і
кількість
1 група
(n=20)
2 група
(n=20)
3 група
(n=20)
4 група
(n=20)

Показник КПВ+кп

Приріст карієсу
за 1,5 роки

Редукція приросту
карієсу %
відносно відносно
1 групи
2 групи

1 огляд

2 огляд

3 огляд

1,95±0,34

2,73±0,41

3,01±0,48

1,06±0,17

2,88±0,55

3,85±0,57

4,23±0,59

1,35±0,22

2,85±0,47

3,36±0,51

3,74±0,58

0,89±0,12

16,0

34,1

2,91±0,57

3,12±0,59

3,40±0,58

0,49±0,02

53,8

63,7

Така ж тенденція щодо зміни показників інтенсивності карієсу в групах дітей збереглася під час
3 обстеження. Найбільший приріст за 1,5 роки
спостерігали в дітей 2 групи (1,35±0,22), які часто
хворіють на ГРВІ та яким призначали лише гігієну
порожнини рота, а найменший (0,49±0,02) – 4 групи, яким призначали запропонований нами комплекс лікувально-профілактичних заходів.
Карієспрофілактичний ефект обчислювали в дітей 3 і 4 груп спостереження, яким проводили лікувально-профілактичні заходи. У 3 групі дітей, яким
призначали лікувально-профілактичний комплекс,
що складався з препарату «Остеовіт», зубного еліксиру «Санодент», полівітамінного препарату «Кіндер біовіталь гель», зубної пасти «Дракоша», він
становив 34,1% відносно 2 групи і 16% - відносно 1
групи спостереження. Карієспрофілактичний ефект
у дітей 4 групи був кращий і становив 63,7% відносно 2 групи і 53,8% - відносно 1 групи дітей. Отриманий результат указує на сприятливу дію запропонованого нами комплексу (кальційумісний препарат
«Лецитин Д3», препарат, який підвищує захисні властивості організму «Біотрит С», полівітамінний комплекс «Супервіт», зубний еліксир «Лізодент» і кальційумісна зубна паста) на резистентність твердих
тканин зубів дітей, які часто хворіють на респіраторно-вірусні інфекції.
Висновок
Отже, в дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції, після проведення лікувально-профілактичних заходів досліджувані показники були кращі в групах дітей, яким були запропоновані карієспрофілактичні комплекси. Виразну позитивну динаміку спостерігали в дітей 4
групи, які вживали запропонований нами комплекс, що охоплює кальційумісний препарат «Лецитин Д3», препарат, який підвищує захисні властивості організму «Біотрит С», полівітамінний
комплекс «Супервіт», зубний еліксир «Лізодент» і
застосування кальційумісної зубної пасти.
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Резюме
Стаття присвячена вивченню динаміки показників карієсу в дітей із різною частотою захворюваності
на гострі респіраторно-вірусні інфекції в процесі проведення профілактичних заходів. Обстеження 80 дітей віком 6-7 років, які були розподілені на 4 групи спостереження, показало, що запропонований авторами лікувально-профілактичний комплекс, який охоплює кальційумісний препарат «Лецитин Д3», препарат, який підвищує захисні властивості організму «Біотрит С», полівітамінний комплекс «Супервіт», зубний еліксир «Лізодент» і застосування кальційумісної зубної пасти, ефективний і може застосовуватися
для профілактики карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції.
Ключові слова: динаміка, показник, карієс, діти, гостра респіраторно-вірусна інфекція, профілактика,
лікувально-профілактичний комплекс.
Резюме
Статья посвящена изучению динамики показателей кариеса у детей с разной частотой заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями в процессе проведения профилактических мероприятий. Обследование 80 детей 6-7 лет, которые были разделены на 4 группы наблюдения, показало, что
предложенный авторами лечебно-профилактический комплекс, состоящий из кальцийсодержащего препарата «Лецитин Д3», препарата, повышающего защитные свойства организма «Биотрит С», поливитаминного комплекса «Супервит», зубного эликсира «Лизодент» и кальцийсодержащей зубной пасты, эффективен и может применяться для профилактики кариеса зубов у детей, часто болеющих острыми респираторно-вирусными инфекциями.
Ключевые слова: динамика, показатель, кариес, дети, острая респираторно-вирусная инфекция,
профилактика, лечебно-профилактический комплекс.
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DYNAMICS OF INDICATORS CARIES IN CHILDREN WITH VARYING FREQUENCY
OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTION DURING PREVENTIVE MEASURES
Lyudmila Kaskova, Oksana Pavlenkova

Higher State Education Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava
Summary
Article is devoted to dynamics of indicators of dental caries in children with varying frequency of acute respiratory viral infections in the process of prevention.
Under our supervision there were 80 children aged 6-7 years who were divided into 4 groups of observation.
1 - is practically healthy children suffering from ARVI 1-2 times a year, 2, 3 and 4 groups - children, who often
suffer from respiratory viral infections (3-4). During 1.5 years when the children were under our supervision was
3 courses for preventive measures and conducted three examinations of children. Survey conducted to study
the performance of caries intensity at 1 year and 1.5 years. Children 1 group 2 was administered only oral hygiene. Children 3 groups appointed complex that included the drug «Osteovit» use of preventive dental elixir
«Sanodent» multivitamin preparation «Kinder biovital gel», use toothpaste «Dragon». Children 4 groups administered offered us a set of preventive measures, which included the use of antiviral drugs and containing calcium
«Lecithin D3», «Biotryt C», multivitamin complex «Supervit» mouthwash «Lizodent», use calcium containing
toothpaste.
During the 2 examination, one year after the first 2 times when children have appointed preventive systems
revealed increase in the intensity of caries in all groups observation. The largest increase (0,97 ± 0,02 teeth)
found in children 2 groups, which often suffer from ARVI and were administered only oral hygiene. In children,
one of which is almost healthy and recommended that only use items and hygiene products also marked a significant increase in the intensity of caries - on 0,78 ± 0,07 teeth. Significantly better marks in the examination of
three children (0,51 ± 0,04 teeth), which has appointed renowned health care complex, aimed at increasing the
resistance of dental hard tissues. The best result - 0,21 ± 0,02 teeth - in children 4 groups observing that used
for the prevention of our proposed complex that included to use antiviral drugs and calcium containing «Lecithin
D3», «Biotryt C», multivitamin complex «Supervit» mouthwash «Lizodent», use calcium containing toothpaste.
The same trend of changes of intensity of caries in groups of children survived during the 3 examination. The
largest increase was observed for 1.5 years in children 2 groups (1,35 ± 0,22), which often suffer from ARVI and
were administered only oral hygiene, and the smallest (0,49 ± 0,02) - 4 groups, were administered, we proposed
a set of preventive measures.
Preventive expected effect in children 3 and 4 observations, which were carried out prophylactic measures. 3
In the group of children who were administered health care complex, consisting of the drug «Osteovit», mouthwash «Sanodent», multivitamin preparation «Kinder biovital gel», toothpaste «Dragon» it was 34,1% compared
2 groups and 16 % - relative to group 1 observation. Preventive effect in children 4 groups is relatively better
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and 2 groups – 63,7% and 53,8% compared one group of children. This result points to the positive impact of
our proposed complex that includes to use antiviral drugs and calcium containing «Lecithin D3», «Biotryt C»,
multivitamin complex «Supervit» mouthwash «Lizodent», use calcium containing toothpaste on the resistance of
solids teeth children, who often suffer from respiratory viral infections.
So, children often suffer from acute respiratory viral infections after preventive measures studied parameters
were better in the groups of children who were offered caries prevention systems. Especially positive trend observed in children 4 groups who used our proposed complex that includes to use antiviral drugs and calcium
containing «Lecithin D3», «Biotryt C», multivitamin complex «Supervit» mouthwash «Lizodent», use calcium
containing toothpaste.
Keywords: dynamics, index, caries, children, acute respiratory viral infection, prevention, health care complex.
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ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ТА НАУКИ
УДК 37.012+378.147+616.31
Н.П. Махлинець

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ
Івано-Франківський національний медичний університет
Навчальний процес у вищих навчальних закладах медичного профілю передбачає сформувати
зі
студента
практикуючого
лікарястоматолога. Тому вдосконалення практичних навичок і вмінь із послідовним аналізуванням та відтворенням у практиці - основне завдання викладача [1, 4, 6, 8, 9]. Залежно від теми конкретного
практичного заняття викладач має підійти до нього різносторонньо. Методика навчання має виступати способом обміну інформації між викладачем
і студентом (словесний, наочний, практичний); бути способом управління пізнавальною діяльністю
студентів (безпосереднього, опосередкованого та
самоуправління); характеризуватися способами
спілкування між викладачами і студентами (фронтальне, групове, індивідуальне); бути способом
стимуляції та мотивації вивчення предмета і деонтологічного виховання; виступати в ролі способу
контролю за ефективністю навчального процесу
[1, 8, 9 ].
У наш час актуальним питанням сучасного навчання студентів стоматологічного факультету є
максимальна наближеність до пацієнтів. Незважаючи на це, в студентів часто-густо важко формуються практичні навички, необхідні в майбутній
професійній діяльності [1, 5, 6, 10, 12]. За використання нинішньої системи підготовки студентів
досить часто буває низька засвоюваність матеріалу студентами. На нашу думку, основна причина
такої ситуації - це відсутність педагогічно обґрунтованої методики, яка б дозволяла доводити формування окремих технічних прийомів до автоматизму.
Мета: підвищення ефективності засвоєння
практичних навичок студентами ІV курсу стоматологічного факультету.
Матеріали і методи дослідження
В основу нашого експерименту покладена теорія про поетапне формування «розумових дій та

уявлень» [3]. Гальперин П.Я. встановив, що формування розумових дій приводить до зародження
думки, а думка – це подвійний утвір: осмислення
змісту дії та власне мислення про неї як про психічну дію, тобто суть останньої. Друга частина цієї
дії - це увага, і ця внутрішня увага формується
через контроль за предметним змістом дії [3]. Автор наголошує на тому, що думка - це не є увага.
Думка є в кожній людській дії і складається з трьох
частин: орієнтовної, виконуючої та контрольної.
Момент, коли дія стає розумовою і далі змінюється в «розуміння», виконуюча частина – в автоматичне асоційоване проходження об’єктивного змісту дії в поле свідомості, а контрольна - в акт звернення «я» на зміст дії, тоді власна активність
суб’єкта, внутрішня увага, свідомість як акт зливаються в одне переживання [2]. Отже, виконання
будь-якої дії складається з таких частин: орієнтовної та виконуючої, контрольної. Перша частина
відповідає за осмислене виконання дії, правильність і якість останньої; друга – виконання власне
дії (брати в руку певний інструмент і виконувати
конкретну маніпуляцію); третя – самоконтроль за
правильністю виконання дії [2, 3].
Ми побудували повну схему проведення конкретної практичної маніпуляції: зняття зубних відкладень за допомогою кюреток Грейсі. У ній ми
виділили окремі елементи: мета дії, вихідний матеріал і його характеристика, знаряддя дії (інструменти), план та послідовність дій для досягнення
мети, елементи контролю за правильністю дії.
Важливим моментом у побудові схеми дії є пояснення окремих етапів маніпуляції малюнками (вибір інструментів за номером чи маркіруванням залежно від зуба, з якого потрібно зняти зубні відкладення, положення інструментів, основні етапи
маніпуляції, елементи контролю). Коли студент
бачить перед собою конкретну схему проведення
практичного навику, то з першого разу правильно
виконує ту чи іншу маніпуляцію. Другим важливим
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моментом нашого експерименту була організація
умов для формування практичної дії та доведення
її до необхідної якості виконання: на початку практичної частини заняття викладач читав схему дій,
а потім повільно виконував кожен крок. Згодом
студенти самостійно читали схему і повільно знімали зубні відкладення кюретками Грейсі на муляжі щелепи. Викладач не повинен забороняти
студентам користуватися
схемою проведення
практичної навички під час маніпуляції, аж доки
студент сам, запам’ятавши хід маніпуляції, вже
без звернення до схеми виконає її. Завчена дія
перетвориться в стійкий автоматизований навик,
якщо з боку викладача не буде психологічного тиску на студента.
Ми провели експеримент із метою підбору способу формування практичних навичок із пародонтології та доведення їх до автоматизму в студентів ІV курсу стоматологічного факультету ДВНЗ
«Івано-Франківський національний медичний університет». Було сформовано 2 групи студентів із
різних груп IV курсу, які вивчали курс пародонтології. І група студентів (35 осіб) навчалася згідно із
запропонованою нами методикою (експериментальна). ІІ група студентів (34 особи) мала традиційне навчання зняття зубних відкладень за допомогою кюреток Грейсі. Студентам І групи викладач пояснював значення ручного способу
зняття зубних відкладень, переваги і необхідність
проведення цієї методики при гострих запальних
процесах
ясен,
загостренні
запальнодистрофічних процесів тканин пародонта і подавав конкретизовану схему маніпуляції з вибором
номера чи кольорового маркірування кюретки залежно від зуба, з якого потрібно видалити тверді
зубні відкладення. Згодом він повільно демонстрував на муляжі щелепи кожен елемент дії. Далі
студенти самостійно знімали зубний камінь кюретками Грейсі, керуючись схемою. Студентам ІІ
групи викладач спочатку пояснював мету, з якою
потрібно знімати зубні відкладення, а далі повільно продемонстрував процедуру на муляжі щелепи. Після цього студенти самостійно виконували
практичну навичку.
Ми визначали правильність виконання практичної навички і кількість студентів, які знімали зубні відкладення без помилок, а виконання маніпуляції було доведено до автоматизму.
Результати дослідження
Результати нашого дослідження показали, що
97,1% студентів І групи (34 особи) з першого разу
правильно провели зняття зубних відкладень, а
після проведення десяти ідентичних маніпуляцій у
всіх студентів І групи виробився стійкий автоматизований навик. Після того, як кожен студент ІІ групи виконав 10 аналогічних маніпуляцій, лише в
44,1% студентів (15 осіб) виробився стійкий автоматизований навик. Потрібно зазначити, що основні дії студентів у цій групі супроводжувалися
великою кількістю помилок, студенти неправильно
підбирали інструменти для зняття відкладень, а

на виправлення помилок викладач затрачав багато часу. Порівняльні показники формування навичок зняття зубних відкладень показують, що навчання студентів за експериментальною методикою відбувається без помилок, автоматизація навички виробляється після виконання десяти ідентичних маніпуляцій.
Обговорення
Незважаючи на постійний контакт студентів із
пацієнтами, засвоєння практичних навичок вимагає значних зусиль викладача і студентів [1, 4, 7,
8, 11, 12]. Експериментальне дослідження базувалося на теорії Гальперина П.Я. про поетапне
формування «розумових дій та уявлень». Для дослідження було вибрано 69 студентів, яких поділили на 2 групи. Студентам І групи викладач пояснював цілі, які досягне лікар-стоматолог після
зняття зубних відкладень за допомогою кюреток
Грейсі, та подавав конкретизовану схему маніпуляції з поетапним вибором кюреток залежно від
зуба, з якого зніматимуть зубний камінь. Далі викладач демонстрував на муляжі щелепи кожен
елемент дії і пропонував студентам провести самостійно аналогічний навик, керуючись схемою.
Студентам ІІ групи проводили традиційне навчання методики зняття зубних відкладень, де особливу увагу приділяли описовій частині навички.
Отримані нами результати дослідження підтверджуються працями інших дослідників [2, 3]. Украй
важливо, щоб студенти стоматологічного факультету не тільки засвоювали теоретичні знання, а й
формували автоматизовані практичні навички.
Висновки
1. Розроблена методика формування практичних навичок - це ефективний засіб направленого
формування в студентів автоматизованих дій, які
базуються на теоретичних знаннях.
2. Розроблення схем для кожної практичної
навички спростить навчальний процес, скоротивши час для засвоєння конкретної навички.
Перспективи подальших досліджень: розробити навчальні схеми для всіх практичних навичок із практичної пародонтології для навчання
студентів IV курсу стоматологічного факультету.
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Резюме
Висвітлені матеріали експериментального дослідження, яке присвячене направленому формуванню
практичних знань і навичок у студентів. За використання класичної системи підготовки студентів для засвоєння знань і навичок із пародонтології викладач затрачає багато часу, однак простежується низька
засвоюваність матеріалу через нерозуміння студентами поставленого перед ними завдання.
Завданням експерименту було підвищити ефективність засвоєння практичних навичок із пародонтології.
Було сформовано 2 групи студентів із різних груп IV курсу, які вивчали курс пародонтології. І групі студентів (35 осіб) викладач пояснював конкретну мету і переваги ручного зняття зубних відкладень за допомогою кюреток Грейсі та подавав конкретизовану схему маніпуляції. Викладач повільно демонстрував
на муляжі щелепи кожен елемент дії: інструмент і конкретний зуб, для якого він використовується. Далі
студентам було запропоновано самостійно виконати зняття зубних відкладень, керуючись схемою. ІІ групі
студентів (34 особи) проводили традиційне навчання зняття зубних відкладень за допомогою кюреток
Грейсі. Викладач спочатку пояснював значення цієї маніпуляції, а потім повільно продемонстрував її на
муляжі. Після цього студенти самостійно виконували цю маніпуляцію.
Проведене порівняння успішності засвоєння практичних навичок студентів і вироблення стійкої автоматизованої навички. Результати дослідження показали, що 34 студенти І групи (97,1%) з першого разу
правильно виконали зняття зубних відкладень, а після проведення по 10 ідентичних маніпуляцій у всіх
студентів І групи виробився стійкий автоматизований навик. Після того, як кожен студент ІІ групи виконав
по 10 маніпуляцій, лише в 44,1% студентів (15 осіб) виробився стійкий автоматизований навик. Потрібно
зазначити, що основні дії студентів у цій групі супроводжувалися великою кількістю помилок, студенти
неправильно підбирали інструменти для зняття відкладень, а на виправлення помилок викладач затрачав багато часу.
Запропонована авторська методика - ефективний засіб направленого формування в студентів комплексу мануальних дій. Створення схем дій для конкретної маніпуляції дає можливість спростити навчальний процес, скоротивши час на утворення стійких автоматизованих навичок у студентів.
Ключові слова: навчальний процес, практичні навички, пародонтологія, зняття зубних відкладень,
студенти.
Резюме
Представлены материалы экспериментального исследования, посвященного направленному формированию практических знаний и навыков у студентов. При использовании классической системы подготовки студентов для усвоения знаний и навыков по пародонтологии преподаватель затрачивает много
времени, однако прослеживается низкая усвояемость материала из-за непонимания студентами поставленной перед ними задачи.
Задачей эксперимента было повысить эффективность усвоения практических навыков по пародонтологии. Было сформировано 2 группы студентов из разных групп IV курса, которые изучали курс пародонтологии. І группе студентов (35 чел.) преподаватель объяснял конкретную цель и преимущества ручного
снятия зубных отложений с помощью кюреток Грейси и подавал конкретизированную схему манипуляции. Преподаватель медленно демонстрировал на муляже челюсти каждый элемент действия, инструмент и конкретный зуб, для которого он используется. Далее студентам было предложено самостоятельно провести снятие зубных отложений, руководствуясь схемой. II группе студентов (34 чел.) проводили
традиционное обучение снятия зубных отложений с помощью кюреток Грейси. Преподаватель сначала
объяснял значение данной манипуляции, а затем медленно демонстрировал ее на муляже. После этого
студенты самостоятельно выполняли эту манипуляцию.
Проведено сравнение успешности усвоения практических навыков студентов и выработки устойчивого автоматизированного навыка. Результаты исследования показали, что 34 студента I группы (97,1%) с
первого раза правильно провели снятие зубных отложений, а после проведения по 10 идентичных манипуляций у всех студентов I группы выработался устойчивый автоматизированный навык. После того, как
каждый студент II группы выполнил по 10 манипуляций, только в 44,1% студентов (15 чел.) выработался
стойкий автоматизированный навык. Нужно отметить, что основные действия студентов в этой группе
сопровождались большим количеством ошибок, студенты неправильно подбирали инструменты для снятия отложений, а на исправление ошибок преподаватель тратил много времени.
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Предложенная авторская методика является эффективным средством направленного формирования
у студентов комплекса мануальных действий. Создание схем действий для конкретной манипуляции дает возможность упростить учебный процесс, сократив время на образование устойчивых автоматизированных навыков у студентов.
Ключевые слова: учебный процесс, практические навыки, пародонтология, снятие зубных отложений, студенты.

UDC 37.012+378.147+616.31

PSYCHOPHYSIOLOGICAL APPROACHES IN TEACHING STUDENTS OF DENTAL
FACULTIES
Makhlynets` N. P.

Ivano-Frankivsk National Medical University Department of Preventive Dentistry
Summary
The article contains materials of pilot study, which is devoted to the formation of directed practical knowledge
and skills in students. When using the classic system of students’ training for practical knowledge and skills in
periodontology teacher spends a lot of time, but observes poor mastering the material through students` misunderstanding of what their tasks are.
The objective of our experiment was to increase the effectiveness of practical skills in periodontology. We
have formed two groups of students from different groups of the 4th year, who studied the course of periodontology. The 1st group of students (35 persons) was explained the specific purpose and benefits of manual removal of dental plaque with Gracie curettes and shown a specified manipulation scheme. The teacher slowly
demonstrated every element of action, specific tools and a tooth for which it is used in the jaw model. Then the
students were asked to carry out the removal of dental plaque, following the scheme, on their own. The 2nd
group of students (34 persons) was taught to remove dental plaque with Gracie curettes in a traditional way.
The teacher first explained the significance of this manipulation and then slowly showed it on a jaw model.
Then students independently performed this manipulation.
We were comparing the successfulness of the mastering practical skills and developing sustainable automation skills. The results have shown that 34 students of the 1st group (97.1%) from the first time removed dental
plaque properly, and after 10 identical manipulations in all groups of students there have been developed sustainable automation skills. After each student of the 2nd group performed on 10 identical manipulations, only in
44.1% of students (15 persons) sustainable automation skills have been developed. It should be noted that the
major manipulations of this group of students were accompanied by a lot of mistakes, the students picked the
wrong tools for the removal of deposits. It takes teacher a lot of time to correct errors. The proposed method is
an effective means of directed formation of a set of manual actions in students. Creating schemes of steps during a particular manipulation makes it possible to simplify the training process, reducing the time for the formation of sustainable automation skills in students.
Key words: educational process, practical skills, periodontology, removal of dental plaque, students.
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УДК 616.314-77
Р.М. Хопта

ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО – ЕТИЧНОГО
ФЕНОМЕНА В СИСТЕМІ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ
Івано-Франківський національний медичний університет
Стрімкий розвиток сучасного суспільства вимагає кваліфікованих спеціалістів у різноманітних
галузях. Велике значення у формуванні самосвідомості та майстерності фахівця має рівень освіти, який здобувається у вищих навчальних закладах. Особливою специфікою відрізняється навчання майбутніх лікарів, оскільки їхня безпосередня діяльність супроводжується високим рівнем
відповідальності. Це зумовлює специфічні особливості формування особистості майбутнього лікаря. Медицина - професія, заснована на відносинах «людина - людина», тому діяльність лікаря
не можна розглядати відокремлено від його особистих якостей, загальноприйнятих норм поведінки, знання основ загальної педагогіки і психології,
психологічних аспектів спілкування в системі «лікар - хворий». До професійно значущих якостей
особистості лікаря в спілкуванні з хворими можна
віднести гуманізм, людяність, терпимість, ввічливість, уважність, відповідальність, комунікативність, емоційну стабільність [1].
Тому метою вивчення значення педагогічного
спілкування як професійно – етичного феномена в
системі освіти студентів-стоматологів є спрямування студентів на врахування психологічних особливостей кожного пацієнта й індивідуальний підхід.
Студенти-медики мусять знати, що спілкування
лікаря і пацієнта – це надання всебічної медичної,
психологічної і моральної допомоги хворому в боротьбі з хворобою і її негативними соціальними наслідками; лікар має вміти запобігати і вирішувати
конфлікти з пацієнтами, оскільки це - його моральний обов‘язок. Навчитися гуманно й ефективно спілкуватися студент мусить на заняттях у процесі вирішення різноманітних ситуацій, які сприяють формуванню комунікативних знань і вмінь.
Крім того, розвинена уява лікаря допомагає
зрозуміти хворого, його можливі реакції, передбачити ситуацію і свою роль у ній, а також свої дії в
передбачених умовах. Лікар повинен володіти
способами (переконування, навіювання) взаємодії
в професійній діяльності та вміти встановлювати
контакт (емоційний, діловий) у спілкуванні з хворими і колегами. Певну специфіку має і навчання
майбутніх лікарів-стоматологів.
Одним із головних завдань сучасної системи
освіти в стоматології є створення умов для розвитку і самовиявлення кожної особистості на етапі
здобуття медичної освіти, формування покоління
лікарів-стоматологів, здатних до активної практичної діяльності із застосуванням творчого підходу

і дотриманням морально-етичних цінностей [2].
Специфіка новітніх технологій навчання у вищих навчальних закладах медичного профілю передбачає насичення навчального процесу елементами розвитку лікарського мислення, відточення
практичних навичок та вмінь із послідовним аналізуванням та інтерпретуванням отриманих результатів, що в загальному обсязі базується на застосуванні різноманітних методичних підходів. Помітне місце в змісті стоматологічної освіти посідає
опанування і вдосконалення практичних навичок
майбутніми лікарями-стоматологами. Одним із
пріоритетів сучасності є спрямованість не лише
на розуміння провідних тенденцій етіології та патогенезу основних стоматологічних хвороб, а й на
анатомо-фізіологічні особливості зубощелепного
апарату, духовних і моральних цінностей повсякденного життя пацієнта.
Рівень
підготовки
майбутнього
лікарястоматолога залежить від багатьох об’єктивних і
суб’єктивних чинників - інтелектуального розвитку,
здатності, інтересу, здібності до навчання, стимулювання творчої уяви, рівня знань і професійної
майстерності викладача, який проводить навчальний процес, самосвідомості студента. Саме самосвідомість служить джерелом саморегуляції та
самоконтролю людини, сприяє формуванню і розвитку соціально адекватних норм поведінки, що
необхідне в повсякденній роботі лікаря.
Крім того, велике значення в системі освіти
надається ролі викладача. Спілкування педагога
зі студентами є специфічним тому, що за статусом вони виступають із різних позицій: викладач
організовує взаємодію, а студент сприймає її та
включається в неї. Треба допомагати студентові
стати активним співучасником педагогічного процесу, забезпечити умови для реалізації його
потенційних
можливостей.
У
спілкуванні
складається важлива система виховних взаємин,
що сприяють ефективності виховання і навчання.
У педагогічній діяльності спілкування здобуває
функціональний і професійно значимий характер.
Воно виступає в ній як інструмент впливу, і
звичайні умови та функції спілкування одержують
тут додаткове «навантаження», тому що з
аспектів загальнолюдських переростають у компоненти професійно-творчі.
Тому педагогічне спілкування як професійно –
етичний феномен потребує спеціальної підготовки
не лише для оволодіння технологією взаємодії, а
й для набуття морального досвіду, педагогічної
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мудрості організації стосунків у різних сферах нанові яких формується індивідуальна система
вчально – виховного процесу. Для цього педагопрофесійно-ціннісної орієнтації на взаєморозумінгові потрібно вміти оперативно і правильно орієння, постійну допомогу іншим людям [4].
туватись у постійно змінюваних умовах спілкуванСлід пам’ятати, що лікар-стоматолог мусить
ня, знаходити відповідні комунікативні рішення.
володіти як елементами психологічного впливу,
Педагогічне спілкування - це професійне
так і мануальними практичними навичками, які заспілкування викладача з усіма учасниками навбезпечують його безпосередню діяльність. А це
чально-виховного процесу, яке спрямоване на
вимагає занять студентів як на фантомах, так і
створення оптимальних умов для досягнення мебезпосередньо в клініці. Тому викладач має спрямувати поведінку студентів із урахуванням співти, виконання завдань виховання і навчання [3].
праці з пацієнтами. Заняття зі студентами в клініці
У педагогічній діяльності спілкування постає як
засіб розв'язання навчально-виховних завдань;
забезпечує подолання психологічного бар’єра
соціально-психологічне забезпечення педагогіч«студент-пацієнт» і «пацієнт-студент». Більшість
ного процесу; засіб організації взаємин викладача
пацієнтів позитивно налаштовані на співпрацю зі
і студентів, що має гарантувати ефективність настудентами, однак вони повинні побачити відповідну
вчання, виховання та розвитку особистості. У
базу знань і вмінь, якими володіють студенти на дацьому контексті педагогічне спілкування містить
ному етапі навчання. Тому велике значення в напотужний резерв зростання професійної майстервчанні студентів-стоматологів мають заняття у фантомних класах, де вони відпрацьовують практичні
ності педагога, вдосконалення організації педагогічної діяльності та навчально-виховного процесу.
навички і закріплюють теоретичні знання.
Педагог у своїй діяльності має бути як джерелом
Висновки
інформації, так і людиною, яка пізнає іншу людину
Отже,
врахування
всіх аспектів підготовки лікаабо групу людей і є організатором колективних дірів-стоматологів,
починаючи
зі студентських лав,
яльності та взаємин.
дозволить
формувати
як
кваліфікованого
фахівця,
Безпосереднє спілкування - одна з форм взаєтак
і
всебічно
розвинену
особистість,
здатну
замодії викладача зі студентами і має для суб‘єктів
йняти
належне
місце
в
сучасному
суспільстві.
взаємодії особистісний сенс, оскільки залучає їх
до цього процесу. У процесі спілкування наголоЛітература
шується на його гуманістичній спрямованості, ви1.
Система професійної безперервної підготовки фаділяються пізнавальна й комунікативна функції,
хівців для охорони здоров’я України / [В.Ф. Москастворення сприятливого психолого-емоційного міленко, Т.Д. Бахтеєва, О.М. Біловол та ін.].-К.: Книга
плюс, 2009.-64 с.
кроклімату на заняттях та організація спілкування
викладача зі студентами і студентів між собою.
2.
Барій М. Й. Основи психології і педагогіки: [навч.
посіб.] / Барій М. Й., Ортинський В. Л. - К.: Центр
Важливо створити на занятті сприятливий псиучбової літератури, 2007. – 217 с.
холого-емоційний мікроклімат, який передбачає
3.
Значення та можливості формування професійновзаєморозуміння викладача і студентів, орієнтаго мислення у студентів вищих медичних закладів
цію на загальнолюдські цінності сприйняття лю/[О.Є. Абатуров, Л.Р. Шостакович-Корецька та ін.]
дини як найвищої цінності (милосердя, розвиток
// Проблеми безперервного професійного розвитку
уміння розуміти емоційний стан іншого, безоцінне
лікарів та провізорів: матеріали доп. наук.-метод.
його сприймання, надання безкорисливої допомоконф. з міжнар. участю.- К., 2007. - С. 399-400.
ги, співвіднесення особистого із загальнолюдсь4.
Гончарова Н. Г. Психофізіологічні підходи у технокими інтересами), адекватне оцінювання своїх
логії навчання студентів-медиків /Гончарова Н. Г.,
знань, умінь і навичок та постійне їх удосконаМорозова О. В., Сухомлінова І. Є. // Запорожский
лення. Разом із тим уведення в зміст медичної
медицинский журнал. - 2006. -№6. - С. 162-163.
освіти таких ключових понять як “гуманізм”, “гуСтаття надійшла
манність”, “гуманістична спрямованість навча1.12.2015 р.
льного процесу”, “гуманізація” забезпечує свідомий вибір студентами духовних цінностей, на осРезюме
Медицина - професія, заснована на відносинах «людина - людина», тому діяльність лікаря не можна
розглядати відокремлено від його особистих якостей, загальноприйнятих норм поведінки, знання основ
загальної педагогіки та психології, психологічних аспектів спілкування в системі «лікар - хворий». Студенти-медики мусять знати, що спілкування лікаря і пацієнта має за мету надання всебічної медичної, психологічної і моральної допомоги хворому в боротьбі з хворобою і її негативними соціальними наслідками;
лікар повинен уміти запобігати і вирішувати конфлікти з пацієнтами, оскільки це – його моральний
обов‘язок. Лікар мусить володіти способами (переконування, навіювання) взаємодії в професійній діяльності та вміти встановлювати контакт (емоційний, діловий) у спілкуванні з хворими і колегами. Певну специфіку має навчання майбутніх лікарів-стоматологів. Помітне місце в змісті стоматологічної освіти посідає опанування і вдосконалення практичних навичок майбутніми лікарями-стоматологами.
Ключові слова: студенти-медики, психологічні аспекти, спілкування, взаємовідносини, педагоги.
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Резюме
Медицина – это профессия, основанная на отношениях «человек-человек», поэтому деятельность
врача нельзя рассматривать отдельно от его личностных качеств, общепринятых норм поведения, знаний основ общей педагогики и психологии, психологических аспектов общения в системе «врачбольной». Студенты-медики должны знать, что общение врача и пациента предусматривает всестороннюю медицинскую, психологическую и моральную помощь больному в борьбе с болезнью и ее негативними социальными последствиями; врач должен уметь предупреждать и решать конфликты с пациентами, потому что это его моральная обязанность. Должен владеть способами (убеждение, внушение) взаимодействия в профессиональной деятельности и уметь налаживать контакт (эмоциональный, деловой)
в общении с больными и коллегами. Особенной спецификой отличается обучение будущих врачейстоматологов. Важное место в стоматологическом образовании занимает приобретение и усовершенствование практических навыков будущими врачами-стоматологами.
Ключевые слова: студенты-медики, психологические аспекты, общение, взаимоотношения,
педагоги.
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PEDAGOGICAL VALUE OF THE COMMUNICATION AS A PROFESSIONAL ETHICAL
PHENOMENON IN THE EDUCATION OF DENTISTS STUDENTS
R.M. Khopta

Department of Prosthetic Dentistry
Ivano-Frankivsk National Medical University
Summary
Medicine is a profession, based on the relationship "man - man", that is why the activity of a doctor can’t be
considered separately of his personal qualities, accepted norms of behavior, knowledge of general pedagogy,
psychology and psychological aspects of communication in the relationships between a doctor and a patient .
Medical students should know that the communication between a doctor and a patient aims at providing comprehensive medical, psychological and moral assistance to the patient in overcoming the disease and its negative social consequences; the doctor must be able to prevent and resolve conflicts with patients, because it is
his moral duty. The doctor must owns such methods as a persuasion and a suggestion in his daily professional
activities and be able to establish emotional or business contact in communication with patients and colleagues.
Some special features have education of future dentists. An important role in the content of dental education is
taken place by acquisition and improvement of practical skills of future dentist.
The rapid development of modern society requires qualified professionals in various fields. Important value in
the formation of a professional identity and educational level of a doctor are skills that are acquired during studying in the university. Especially different specific has a studying of future doctors, because their direct activities
accompanied by a high level of responsibility. This leads to specific features for the formation of the future doctor. Medicine is a profession , based on the relationship "man - man", that is why the activity of a doctor can’t be
considered separately of his personal qualities, accepted norms of behavior, knowledge of general pedagogy,
psychology and psychological aspects of communication in the relationships between doctor and patient . To
the professional important qualities of a communication with patients we can include humanism, humanity, tolerance, courtesy, attentiveness, responsibility, communicativeness and emotional stability. Medical students
should know that the communication between a doctor and a patient aims at providing comprehensive medical,
psychological and moral assistance to the patient in overcoming the disease and its negative social consequences; the doctor must be able to prevent and resolve conflicts with patients, because it is his moral duty.
Students should learn effective and humane communication during their lessons in the process of solving different situations that contributes to the formation of communicative knowledge and skills.
Besides, the developed imagination helps the doctor to understand the patient, his or her possible reactions,
to predict the situation and their role in it, as well as the actions provided according to the circumstances. The
doctor must owns such methods as a persuasion and a suggestion in his daily professional activities and be
able to establish emotional or business contact in communication with patients and colleagues. Some special
features have education of future dentists.
One of the main tasks of a modern education system in dentistry is to create conditions for a development
and a self-expression of each person on the stage of obtaining a medical education, forming a generation of
dentists able for active practice using creativity and observance of moral and ethical values.
The specificity of the latest learning technologies in higher educational establishments of medical profile provides great saturation of the educational process with elements of medical thinking, improving of different practical skills and abilities with consistent analysis and interpretation of results that in total is based on the use of dif-
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ferent methodological approaches. An important role in the content of dental education plays acquisition and
improvement of practical skills by future dentist. Nowadays one of the priorities is the focus not only on understanding the etiology and the pathogenesis of common dental diseases, but also on the anatomo-physiological
features of the dental chewing system and spiritual and moral values of the patient.
Professional skills of the future dentist depend on many objective and subjective factors: intellectual development, interest, ability to learn, stimulation of the creative imagination, knowledge and professional skills of the
teacher, who conducts educational process. It serves as a source of self-consciousness and self-control for a
person and helps to form the development of appropriate social behavior, which is necessary in the daily work
of a doctor. Besides, a great importance in the education system is given to the role of the teacher. Teacher’s
communication with students is specific because the teacher organizes interaction and student perceives it. We
must help students to become active participants of the educational process, to ensure conditions for the realization of their potential abilities. The communication system includes important educational relationships that
promote the efficiency of education and training. In the pedagogical sphere the communication acquires significant functional and professional character. It serves as a tool for influence. Communication functions are obtained as additional "burden", because common aspects of all mankind turn into professional and creative components.
Therefore pedagogical communication as professional is an ethical phenomenon requires special training
not only for mastering the technology of interaction, but also for the acquisition of moral experience, wisdom
pedagogical organization of relations in various areas of educational process. To do this, the teacher should be
able quickly and correctly find relevant communicational solutions. The teacher communication is a professional
communication with all participants of educational process, which aims at creating optimal conditions for implementation of goals, objectives of education and training. In the pedagogical sphere communication is presented
as means of solving educational problems; social and psychological support of educational process; relations of
the teacher and students must ensure the effectiveness of training, educational and personal development. In
this context, pedagogical communication contains strong growth of professional skills of the teacher, improving
the organization of pedagogical activity and of educational process. The teacher in his or her activities should be
a source of information, and a person who cognizes another person or a group of people, and is an organizer of
collective activities and relationships.
Direct communication is one of the forms of interaction between the teacher and students and has it own
personal sense, as involve them into this process. In the process of communication we should emphasize on its
humanistic focus. We can distinguish cognitive and communicative functions of the communication. Creation of
favorable psychological and emotional microclimate and organization of the communication with students and
students among ourselves should be mentioned. It is important to create a favorable psychological and emotional microclimate, which involves understanding between the teacher and students. It is also very important to
focus on the common values of human perception such as (compassion, developing the ability to understand
the emotional state of another, his or her perception, providing generous assistance, matching personal interests with universal), adequate evaluation of their knowledge and skills and their constant improvement. However, introduction to the content of medical education such concepts as "humanism," "humanity," "humanistic
orientation of the educational process", "humanization", provides conscious choice of spiritual values based on
which individual professional and value orientation is formed. It should be mentioned that the dentist has to
learn as elements of the psychological impact as the manipulative practical skills that provide their direct activities. This requires work on phantoms and directly in the clinic. Therefore, the teacher must direct the behavior of
students taking into account cooperation with patients. Classes in the clinic provide overcoming of the psychological barrier:"student-patient" and "patient-student." Most patients have positive attitude to work with students,
however, they should see the appropriate base of knowledge and skills that students have at this stage of learning. That is why a great role has training in phantom classes where students work out their practical skills and fix
theoretical knowledge.
Conclusions. Thus, taking into account all aspects of dentists studying, ranging from student ranks, can
give us an opportunity to form as a qualified expert, as an intelligent personality, which is able to take his or her
proper place in a modern society.
Keywords: medical students, psychological aspects, communication, relationships, a pedagog.
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ОГЛЯДИ
УДК 616.31-053.2-02:613.11
М.А. Лучинський

ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ
НА СТАН СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ (OГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
м. Тернопіль
Останніми роками у світі досягнутий помітний
прогрес у профілактиці стоматологічних захворювань, проте в деяких країнах Європи поширеність
карієсу серед дітей сягає 70–90 % при стійкій тенденції до збільшення цього показника. Вивчення
наукових публікацій дозволяє констатувати, що
стоматологічне здоров’я дитячого населення
України продовжує неухильно погіршуватися [8, 9,
17, 20, 23]. Так, потреба дітей у лікуванні зросла з
40 до 75 %, а охоплення санацією знизилося з 85
до 45 % [17]. На думку експертів, низька ефективність профілактичних заходів може бути зумовлена впливом неврахованих чинників, у тому числі
екологічних [1, 2, 10, 15, 19, 24].
Питання антропогенного забруднення довкілля
надзвичайно актуальне для України: кількість забруднень на 1 км2 площі в 6,6 раза більше, ніж у
США, та в 3,2 раза більше, ніж у країнах ЄС. Територія України завантажена 2 млрд тонн відходів, із яких 13 млн тонн є високотоксичними і небезпечними для здоров’я людей. На кожного жителя нашої країни припадає 300 кг шкідливих техногенних речовин, у тому числі й важких металів.
Несприятливого впливу атмосферних забруднень
в Україні зазнає 34 % населення, 28 % постійно
перебувають в умовах небезпечного для здоров’я
рівня забруднень повітряного середовища [6].
Близько 15 % території України з населенням понад 10 млн осіб знаходиться в критичному екологічному стані, а 2 % цих територій визнані регіонами екологічного лиха. Суттєвий внесок у погіршення екологічної ситуації в Україні робить забруднення довкілля іонізуючим випромінюванням
унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС [12].
Висока чутливість організму дитини до дії екопатогенних чинників зумовлена наявністю критичних періодів розвитку органів і систем, особливостями процесів обміну в організмі, який росте, незрілістю низки ферментних систем детоксикації,
обмеженими функціональними можливостями печінки і нирок, незавершеним формуванням імунної

системи, здатністю до накопичення ксенобіотиків і
радіонуклідів [11, 37]. Як відомо, стан здоров’я дітей - це чутливий індикатор стану довкілля. Установлено, що загальна захворюваність дітей у забруднених регіонах у 1,5–5,3 раза вища, ніж у відносно чистих [22, 24, 33].
В умовах зростаючого антропогенного забруднення довкілля в наш час простежуються негативні тенденції в процесах морфофункціонального
становлення дитячого організму і підвищення рівня патологічної ураженості дитячого контингенту
[28, 34, 35]. Результати дослідження свідчать [3],
що забруднення довкілля, дефіцит фтору і йоду
суттєво впливають на рівень фізичного розвитку
дітей. В екологічно забрудненіших населених пунктах частіше виявляють дітей зі зростом нижче
середнього (низькорослі). У середньому зріст дівчат з екологічно забруднених регіонів становить
(149,12±1,87) см, а з групи порівняння –
(157,2±1,84)
см;
хлопців
–
відповідно
(149,03±2,21) і (154,74±1,63) см [3].
Зубощелепна система - одна з критичних морфофункціональних систем організму. У цьому контексті потенційно небезпечним чинником виступає
вплив екологічних факторів на стан стоматологічного здоров’я дітей і підлітків [27]. Дослідження впливу
окремих чинників на розвиток стоматологічних захворювань у дітей, проведене Р.В. Казаковою [10],
свідчить, що негативний вплив способу життя на
стоматологічне здоров’я дітей становить більше 35
%, геохімічних чинників – 35%, кліматичних – 19 %,
медичних – близько 11%.
Несприятливий вплив шкідливих чинників довкілля зумовлює неповноцінність структури твердих тканин зубів ще в період їх розвитку, сприяє
підвищенню частоти карієсу і захворювань тканин
пародонта, некаріозних уражень зубів. Так, поширеність карієсу в дітей, які живуть на забруднених
територіях, у різних вікових групах становить
33,8–96,7 %, а в деяких сягає 100 % при інтенсивності ураження від 4,57 до 7,24 зуба. Поширеність
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гіпоплазії емалі та флюорозу постійних зубів лежить у межах 6,47–62,2 %, захворювань тканин
пародонта – 14,3–77,2 %, зубощелепних аномалій
– 47,5–59,9 % [17].
За даними О.І. Остапко (2011), на виникнення
й особливості перебігу основних стоматологічних
захворювань у дітей впливають як природні, так і
антропогенні фактори, дія яких взаємопотенціюючою. У розвитку карієсу постійних зубів провідна
роль належить геохімічним особливостям регіону
проживання, а саме вмісту фтору в питній воді, рівню її загальної мінералізації, кількості остеотропних мікроелементів у ґрунтах. У виникненні захворювань тканин пародонта першочергове значення мають антропогенні чинники, серед яких
вищі ранги займають індекс забруднення атмосферного повітря, індекс забруднення поверхневих
вод, уміст свинцю в навколишньому природному
середовищі [19].
Установлено, що рівень захворюваності на карієс зубів багато в чому визначається геохімічними й агрокліматичними особливостями місцевості,
хімічним складом води, ґрунту, повітря, їжі, що
характеризують екологічне середовище існування
людини [27].
Україна належить до числа найбільше забезпечених водою країн, проте якість води незадовільна. Забруднення її хімічними відходами призводить до порушень у роботі багатьох органів і систем організму. Певну роль серед чинників забруднення води відіграє забруднення її фтором. Високі
концентрації фтору реєструють у питній воді багатьох країн світу (США, Індія, Китай та ін.) [30]. Як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені зазначають, що
підвищений уміст фтору найнегативніше впливає
на біохімічні процеси організму, який перебуває в
стані росту, запускаючи ланцюг аномального метаболізму, внаслідок чого виникають порушення
внутрішньоклітинного і міжорганного обміну речовин [25, 31].
З літературних джерел відомо, що нестача
есенціальних хімічних елементів створює несприятливі умови для розвитку і мінералізації зубів, що
призводить до ураження їх карієсом. Проведене
клінічне дослідження дітей указує на погіршення
стоматологічного здоров’я школярів, які проживають у регіоні з низьким умістом макро- і мікроелементів та нестачею йоду в об’єктах довкілля, що
проявляється високими числовими значеннями
показників поширеності й інтенсивності карієсу
тимчасових і постійних зубів, високою частотою
тяжкого перебігу каріозного процесу із великою кількістю деструктивних форм каріозного ураження
зубів, що призводить до раннього їх видалення. З
віком зменшується кількість дітей із каріозним
ураженням твердих тканин зубів І ступеня активності та збільшується кількість пацієнтів із III ступенем активності карієсу.
При вивченні поширеності карієсу зубів у дітей
у промислових регіонах виявлено прямий зв’язок
між поширеністю захворювання і вмістом у ґрунтах марганцю, заліза, хрому, магнію, міді та зво-

ротний зв’язок для фтору, стронцію і нікелю [32].
За даними Н.М. Крупник [13], у регіоні промислового видобування сірки, де в ґрунті виявлений
підвищений уміст хімічних елементів 1–3 класів
небезпеки (Pb, Zn, Ba, Cr, P), поширеність карієсу
тимчасових зубів становить 93,75 %, постійних –
79,01 % при інтенсивності ураження 5,67 та 4,18
каріозного зуба відповідно. У більшості дітей діагностовано ІІІ ступінь активності каріозного процесу. При цьому в питній виді було виявлено недостатність фтору, йоду і брому, а рослинницька
продукція виявилася забрудненою свинцем та кадмієм. Зазначені негативні чинники, за даними автора, сприяли інтенсивному розвитку карієсу й обтяжували його перебіг.
Установлений вищий рівень стоматологічної
захворюваності населення поблизу автомагістралей з інтенсивним рухом дозволяє вважати забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту чинником ризику розвитку стоматологічних захворювань. У дослідженні [21] показано,
що проживання поблизу автомагістралей з інтенсивним рухом підвищує вірогідність захворювань
пародонта і видалення зубів. В осіб, які проживають поблизу автомагістралей з інтенсивним рухом, частіше виявляли видалення зубів (76,0 %),
ніж серед осіб, які проживають поблизу автомагістралей із невисокою інтенсивністю руху (61,2 %).
Також серед осіб, які проживають поблизу автомагістралей з інтенсивним рухом, захворювання
пародонта траплялися в 60,8 % випадків, а серед
осіб, які проживають далеко від автомагістралей
або поблизу автомагістралей із невисокою інтенсивністю руху, – у 32,6 % [21].
У дослідженні [8] установлений зв’язок високої
стоматологічної захворюваності дітей у районі з
істотним перевищенням показників пестицидного
навантаження і навантаження від мінеральних
добрив. Останнє майже в 3 рази перевищувало
допустимий рівень.
Роль важких металів і їхніх сполук у патогенезі
карієсу зубів досліджували багато авторів. Установлено, що Co, Cu, Zn, Fe, Cd упливають на процеси гліколізу на поверхні емалі зубів, що прискорює процеси демінералізації твердих тканин зубів.
За надмірного надходження цих елементів у організм дитини спостерігається суттєве зростання
захворюваності на карієс, розвиток запальних захворювань у тканинах пародонта, а також збільшується кількість бактерій у порожнині рота [19].
Дослідженнями А. В. Вербицької (2007) установлено, що захворюваність на карієс зубів у регіоні інтенсивних промислових розробок склала в
дітей 7-річного віку 35 %, а у 12-річних – 76 % при
інтенсивності карієсу 1,1 та 2,5 каріозного зуба
відповідно [5]. Прямим підтвердженням виникнення карієсогенної загрози в досліджуваних умовах
життя дітей є досить грубі порушення імунних реакцій за даними стану гуморального імунітету. Визначено зниження вмісту S ІgА в ротовій рідині за
одночасного зниження рівня лізоциму й підвищення рівня молочної кислоти. Подібні явища бу-
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ли властиві як 7-, так і 12-літнім школярам. Проведеними дослідженнями встановлено зниження
рівня кальцію в ротовій рідині в 2,5 раза в 7-річних
і у 2 рази - у 12-річних дітей. Аналогічні явища
спостерігали і щодо рівня фосфатів у ротовій рідині, зниження якого виявляли майже в 1,5 раза в
порівнянні з оптимальним [5]. Це підтверджує шкідливий вплив екологічного забруднення на якість
обмінних процесів, у тому числі мінеральних речовин, які становлять основу формування повноцінної емалі зубів, що прорізалися [9].
Епідеміологічні дослідження свідчать про негативний вплив високої жорсткості (до 16,54 мг екв/л
при нормі 0,7 мг екв/л) і лужності питної води, високої забрудненості повітря сірчистим ангідридом
і зваженими речовинами (до 1,5 мг/м3 при нормі
0,05 мг/м3) на поширеність та інтенсивність ураження карієсом зубів у 12-річних дітей (74 % і
(3,8±0,3) каріозного зуба). У них виявлено зменшення швидкості слиновиділення, рН ротової рідини, вмісту кальцію в ротовій рідині, активності
каталази, підвищення концентрації малонового
діальдегіду й уреази в ротовій рідині, що призводить до виникнення карієсогенної ситуації в порожнині рота в дітей та свідчить про загальну дезадаптацію організму, а також про необхідність активного скринінгу і вживання санаційних заходів
[1].
Особливостями каріозного процесу в школярів
із забруднених регіонів є зменшення кількості дітей зі здоровими зубами, збільшення частоти декомпенсованої форми карієсу, зростання питомої
частки зубів із деструктивними формами карієсу
та видалених зубів. В умовно забрудненому регіоні кількість дітей з інтактними зубами становить
3,32 % випадків, дітей із III ступенем активності
каріозного процесу – 20,75 %, а в умовно чистому
регіоні – 14,29 і 13,61 %, відповідно [18].
Оприлюднені Т.В. Михайловою і Ю.Г. Чумаковою (2010) дані переконливо показують вплив
геохімічних умов місцевості, головним чином якісного і хімічного складу питної води, на рівень захворюваності на карієс зубів у дітей, а також шкідливий вплив екотоксикантів довкілля на організм
дитини, що необхідно враховувати в плануванні
та проведенні лікувально-профілактичних заходів
[15]. Проведений спектральний аналіз емалі й дентину інтактних зубів, видалених у дітей за ортодонтичними показаннями, показав, що вміст кальцію, заліза і міді в тканинах зубів корелює з концентрацією цих елементів у питній воді.
З метою вивчення поширеності захворювань
тканин пародонта в дітей, які проживають у екологічно забруднених регіонах, було оглянуто 126 дітей віком 9-13 років. Установлено наявність патології тканин пародонта в 67,8 % дітей [23]. Основна форма уражень тканин пародонта - хронічний
катаральний гінгівіт (96,3 % випадків). Клінічні обстеження виявили появу характерної застійної гіперемії ясен із посиленням на маргінальній частині, дуже виражений симптом кровоточивості.
Ясна були набряклі, не прилягали щільно до ший-

ки зуба. У деяких дітей спостерігали початкові
ознаки продуктивного процесу – валикоподібне
потовщення ясенного краю. За наявності аномалій положення окремих зубів була характерна мозаїчність гіпертрофії ясенних сосочків – гіпертрофія І–ІІ ступенів біля аномально розташованих
зубів і катаральне запалення без гіпертрофії в
інших ділянках. Ці симптоми, на думку авторів,
пояснюються тривалою шкідливою дією ксенобіотиків, що різко погіршує загальний метаболічний
фон, на основі чого реалізують свою патогенетичну дію місцеві та загальні чинники [23].
Переважна більшість територій України є екологічно несприятливими регіонами відносно забруднення нітритами і нітратами ґрунту і ґрунтових вод [6]. Як відомо, в наш час нітратнонітритний пресинг став реальною загрозою здоров’ю людей. За даними ВООЗ, у деяких країнах
до 10 % населення споживають воду, рівень нітратів у якій значно перевищує гранично допустиму межу [29].
Підвищений рівень нітратів найнебезпечніший
для дітей, що пов’язано з віковими особливостями
обміну речовин і специфікою харчування, а саме
більшою кількістю харчових продуктів і води, що
споживається на 1 кг маси тіла дитини за добу.
Дослідження О.В. Горішної показали, що на тлі
хронічної нітратної інтоксикації в дітей розвивається оксидативний стрес, який підтверджується
зростанням інтенсивності процесів перекисного
окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації
білків з одночасним пригніченням системи антиоксидантного захисту. Зазнають змін і біохімічні
показники сироватки крові, метаболічні процеси в
організмі дитини тощо. Клінічні дослідження, проведені О.І. Годованець (2007), показали високу
поширеність та інтенсивність ураження тканин пародонта в дітей, які проживають на території з
підвищеним рівнем нітратів у питній воді (150–250
мг/л). Переважна кількість дітей із установленим
діагнозом хронічного катарального гінгівіту (ХКГ)
скаржилися на кровоточивість, больові відчуття в
яснах, на свербіж у яснах і неприємний запах із
рота. Огляд ротової порожнини виявив наявність
дифузного ціанозу слизової оболонки в 16,7 % дітей, частіше у 12-річних. Стан тканин пародонта
відповідав клінічній картині ХКГ середнього ступеня тяжкості. Установлено низьку ефективність загальноприйнятого методу лікування внаслідок відсутності патогенетичного впливу на чинники гінгівіту за умов нітратного навантаження [7].
Результати дослідження Е.В. Безвушко і
М.А. Климчук (2008) продемонстрували, що частота гінгівітів, ураження зубів карієсом у дітей
значною мірою формуються під впливом забруднення довкілля [2]. Показник інтенсивності карієсу
молочних і постійних зубів у дітей, які проживають
у дуже забруднених населених пунктах, вищий,
ніж у однолітків із менш забруднених населених
пунктів. За три роки (з 12 до 15 років) карієс у дітей, які проживають у місцевості з високим рівнем
забруднення, зростав на 2,43 зуба, а в дітей із
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менш забрудненої місцевості – на 1,94 зуба. Особливо високий ризик виникнення гінгівітів і карієсу
в дітей у віковий період 7- 12 років. На думку авторів, це пов’язано з тим, що тверді тканини зубів
у цей період менш стійкі до дії несприятливих
чинників, а емаль постійних зубів, які лише прорізалися, слабомінералізована, тому зберігається
високий ризик виникнення карієсу [2].
Залежно від впливу несприятливих екологічних
чинників, недостатності макро- і мікроелементів у
біосфері зростає поширеність ЗЩА у дітей [20].
Суттєво впливає на поширеність ЗЩА вміст фтору
в питній воді. Частота ЗЩА в районах із низьким
умістом фтору у 2 рази вища, ніж у осередках ендемічного флюорозу. Уміст фтору впливає не лише і не стільки на поширеність, скільки на виразність клінічної картини ЗЩА [36].
Серед загальної кількості ЗЩА, виявлених у дітей промислового регіону, поєднані аномалії
склали 12-64,5 % [16]. Найвищі показники поєднаних аномалій були виявлені в м. Донецьку, що
може бути зумовлено несприятливою екологічною
ситуацією великого промислового міста з високим
ступенем техногенного забруднення. Аналіз структури поєднаних аномалій показав, що найпоширенішим варіантом є поєднання аномалій зубних
рядів і окремих зубів. З іншого боку, незважаючи
на відносно низький рівень техногенного забруднення в деяких районах регіону, сільське господарство ведеться там із застосуванням широкого
спектра добрив, що призводить до забруднення
ґрунту і води. На думку авторів [16], поєднання
цих чинників зумовлює високу захворюваність дітей, нівелює відносну екологічну чистоту довкілля.
Результати дослідження [14] виявили високу
поширеність ЗЩА в дітей у районах міста, де основними забруднювачами атмосферного повітря
були бензопірен, фенол, пил, двоокис азоту, окис
вуглецю, сажа, двоокис сірки. Поширеність ЗЩА
становила 57- 88 % випадків. Цей показник у дітей
найбільш забруднених районів зростає від 72,41
% у дітей 6-ти років, досягаючи максимуму 97,5 %
у 9-річних дітей. У віці 10–11 років дані дещо знижуються - до 79,31 і 83,87 % відповідно. У найсприятливішому за екологічною ситуацією мікрорайоні зареєстровані нижчі показники захворюваності, ніж у інших районах, що зростають від 29,36 %
у шестирічному віці до максимального значення
73,53 % у десять років. До одинадцяти років поширеність ЗЩА знижується до 61,82 %. Таким чином, установлено залежність поширеності ЗЩА
від рівня забруднення довкілля і його тривалості
[14].
У дослідженні Т.В. Бирюк (2009) доведено, що
стан зубощелепної системи в дітей, які проживають у населених пунктах із несприятливою екологічною ситуацією, значно гірший, ніж у дітей, які
живуть в умовах екологічного благополуччя [4].
При цьому найрізкіші відмінності зафіксовані в дітей, які живуть в умовах радіаційного і комбінованого (радіаційне+хімічне) забруднення місцевості.
Автор указує, що зубощелепна система в дітей ці-

єї групи характеризується низкою морфометричних особливостей зубів, зубних рядів, кісток щелеп, що зумовлюють ознаки дисгармонії між розмірними характеристиками морфологічних структур. При цьому істинні розміри зубних дуг і щелепних кісток не відповідають їхнім належним величинам, порушена конфігурація зубних дуг. Максимальна кількість ознак ЗЩА виявлена в дітей, які
живуть у регіоні з підвищеним радіаційним фоном.
У дітей, які живуть в умовах радіоактивного забруднення місцевості, на тлі природної тенденції
до зниження поширеності ЗЩА з підвищенням їх
тяжкості, виявили збільшення поширеності дуже
тяжких порушень прикусу, що свідчить про прямий
дозозалежний вплив хронічного радіаційного забруднення на стан зубощелепної системи [4].
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Резюме
Проведений огляд літературних джерел про вплив антропогенних факторів на розвиток основних стоматологічних хвороб у дітей. Показано, що несприятливі чинники довкілля призводять до розвитку хвороб органів порожнини рота. Також у дітей, які проживають у несприятливих екологічних умовах, хвороби
мають тяжчий перебіг.
Ключові слова: антропогенні чинники, стоматологічні хвороби, діти, навколишнє середовище.
Резюме
Проведен обзор литературных источников о воздействии антропогенных факторов на развитие основных стоматологических болезней у детей. Показано, что неблагоприятные факторы окружающей
среды способствуют развитию заболеваний органов полости рта. Также у детей, проживающих в неблагоприятных экологических условиях, заболевания имеют более тяжелое течение.
Ключевые слова: антропогенные факторы, стоматологические болезни, дети, окружающая среда.
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THE INFLUENCE OF UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE STATE OF
CHILDREN’S DENTAL HEALTH (LITERATURE REVIEW)
Luchyns`kyi M.A.

Ternopil Horbachevs`kyi State Medical University
In the article the literature on the influence of anthropogenic factors on the development of children’s basic
dental diseases has been reviewed. It is shown that unfavorable environmental factors contribute to the development of oral diseases. Also, in children living in unfavorable environmental conditions the diseases occur in
more severe forms.
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РЕТЕНЦІЙНИЙ ПЕРІОД – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава
Ортодонтичне лікування пацієнтів охоплює два
основні періоди: період активного ортодонтичного
лікування і період закріплення результатів ортодонтичного лікування (ретенція). Період активного
ортодонтичного лікування – це комплексне лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями,
спрямоване на збереження соматичного і стоматологічного здоров’я хворого, усунення факторів
ризику, нормалізацію оклюзії та створення фізіологічних умов функціонування зубощелепної системи, загальною метою якого є досягнення функціонального, морфологічного і естетичного оптимумів зубощелепно-лицевої ділянки [6,24,35]. Нестабільність результатів ортодонтичного лікування може призвести до рецидиву зубощелепної
аномалії, що зумовлює на наступному етапі ретенції (період після завершення активного лікування) необхідність збереження всіх нових положень зубів. За недотримання умов проведення цієї фази лікування в більшості випадків є вірогідність рецидиву. Усе це відбувається тому, що кісткові та м’які тканини потребують часу на адаптацію і відновлення міцності. Тому в сучасних умовах ретенція стає дуже важливою частиною ортодонтичного лікування [22,23,45]. Усе більша кількість пацієнтів, пройшовши довготривалий і складний шлях до очікуваного результату, бажають
утримати його пожиттєво. Однак є багато ситуацій, коли стабільність результатів ортодонтичного
лікування неможлива і є дуже висока вірогідність
виникнення рецидиву.
Відсоток рецидивів складає від 30 до 40% [27].
За даними Littlewood S.J., Millett T.D. et al. (2006),
після ортодонтичного лікування у 18,9 % дорослих
і 36,8 % дітей розвивається рецидив. За даними
Little R.M. et al. (1998), після кількох років ретенції
відсоток задовільних результатів реєструється в
менше ніж 30% пацієнтів, і лише у 20% випадків
тенденція до рецидиву відсутня. Тому проблема
стабільності отриманого результату після закінчення ортодонтичного лікування турбує провідних
ортодонтів усього світу вже не одне десятиліття.
Так, достеменно відомо, що етіологія рецидивів мультифакторна і дуже суб’єктивна для кожного індивідуума. Отже, неможливо гарантувати абсолютно стабільних результатів [32,33].
У той же час немає чіткого роз’яснення терміну «рецидив» і яке саме переміщення треба називати «рецидивом». Рецидив необхідно диференціювати зі змінами, які відбуваються за рахунок
дозрівання зубощелепної ділянки або з її вікови-

ми змінами. За даними деяких авторів [23], рецидив – це повернення зубів на своє первинне місце розташування або в його напрямку. Ці ж автори наводять головні ознаки рецидиву: переміщення зубів у попереднє положення відбувається
швидко –протягом кількох тижнів або місяців, і
найчастіше це пов’язано з порушеннями механіки
під час лікування і діагностики захворювання. Такі
переміщення, як указують автори, є наслідком недотримання пацієнтом порад лікаря щодо використання ретенційного апарата. Одна з причин рецидиву - це неврахування лікарем особливостей
росту і розвитку ЗЩД конкретного пацієнта і пожиттєвого переміщення зубів. Так, до характерних
ознак дії факторів росту і розвитку належать: зміни ширини між іклами, що з віком виразніші жінок
у порівнянні з чоловіками; скупченість зубів фронтальної ділянки, що з віком ускладнюється (цей
процес відбувається дуже повільно і протягом
усього життя); ширина між молярами, яка змінюється незначною мірою; зміни величини горизонтального і вертикального перекриття.
Алімова М.Я. і Макеєва І.М. (2009) виділяють
часткове чи повне повернення зубів у попереднє
положення через певний проміжок часу і також
зазначають, що необхідно звернути увагу на низку
природних вікових змін у процесі онтогенезу людини, вплив яких на зубощелепну систему потрібно прогнозувати: пізній поштовх росту нижнього
альвеолярного відростка, який спрямований проти годинникової стрілки, та поштовх росту верхнього альвеолярного відростка в напрямку годинникової стрілки; м’язовий дисбаланс; біомеханіка
жування (наприклад, мезіальний нахил молярів
сприяє передаванню тиску на фронтальні зуби,
що призводить до їх скупченості); ріст щелеп, що
триває (до 54 років, за даними Behrents R.G.,
2002).
Aleksander R.G. Wick (1998) зауважив, що стабільності результатів ортодонтичного лікування і
скороченню терміну ретенційного періоду сприяють такі чинники: детальна діагностика і планування лікування з визначенням стадії формування
та росту щелепно-лицевої ділянки; ретельний
аналіз моделей, ортопантомограми і телерентгенограми черепа; вирішення можливості та необхідності корекції ортодонтичних проблем за допомогою лицевої дуги, маски, функціонально-діючої
апаратури в пацієнтів із потенціалом до росту та
необхідність застосування ортогнатичної хірургії в
пацієнтів, що не ростуть; нормалізація форми і
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розмірів верхнього і нижнього зубних рядів; правильні оклюзійні контакти й співвідношення, нормалізація міжрізцевого кута. Отже, помилки, допущені вже на етапі діагностики, впливають на
стабільність
результатів
лікування
[16,22,26,31,51].
D.L. Destang, W.J.S. Kerr (2003, 2005) проаналізували дані літератури і виділили певні рекомендації щодо утримання результатів ортодонтичного лікування: подовження ретенційного періоду
[44,46,49]; ліквідація причин виникнення аномалій
зубощелепної ділянки, особливо шкідливих звичок
[4,11,36]; гіперкорекція патології прикусу [48]; закінчення лікування в період росту [3,38,56]; переміщення зубів у позицію стабільної статичної рівноваги [52]; утримання первинної форми зубної
дуги [50]; розтин періодонтальних волокон при лікуванні ротованих зубів, хірургічна корекція гіпертрофованої тканини міжзубних сосочків [34]; реставрація різців і відновлення контактів зубів [57];
виправлення торку коренів для досягнення паралельності коренів [55,57]; оклюзійна рівновага
[39,40].
За Andrews L.F. (1972), у процесі ортодонтичного лікування для стабільності його результатів
потрібно намагатися досягнути «шести ключів
оклюзії». Цієї ж думки дотримуються й інші автори: правильні фісурно-горбкові контакти між першими постійними молярами верхньої і нижньої
щелеп при правильному нахилі поздовжніх осей
цих зубів до оклюзійної площини; правильна ангуляція поздовжніх осей коронок усіх зубів [53]; правильний торк зубів і впевненість у досягненні паралельності коренів зубів [37,57]; зуби не повинні
бути повернуті навколо осі [34,53]; наявність
щільних контактів між зубами [28,57]; глибина
кривої Spee - не більше 2 мм [59,40].
Окремі автори зазначають, що для стабільнішого результату первинна форма зубної дуги і
міжіклова відстань не повинні сильно змінюватись; збільшення міжіклової відстані призводить
до скупченості у фронтальній ділянці, особливо на
нижній щелепі. Алімова М.Я. і Макеєва І.М. (2009)
нагадують, що при значному звуженні апікального
базису стабільне розширення можливе лише до
17 років при застосуванні незнімного апарата для
розриву піднебінного шва. Якщо потрібні розширення апікального базису та ліквідація сагітальної
щілини, деякі автори (16,48) наполягають на проведенні гіперкорекції, бо отримана оклюзія в будьякому разі матиме тенденцію до рецидиву.
Проблемою впливу третіх молярів на формування скупченості зубів переймаються багато авторів [10,24,25,31,42]. Понад 100 років тривають
дискусії про вплив зубів мудрості на появу
скупченості та її розвиток. У США National
Institutes of Health організував конференцію з проблем третіх молярів щодо багатьох ускладнень їх
прорізування й особливо питань профілактики
скупченості фронтальної групи зубів. Було визначено, що до кожного окремого випадку треба
підходити диференційовано, детально вивчати

наявність місця для прорізування восьмих зубів та
їх осьовий нахил. Та є автори [40,50], які не вважають, що прорізування третіх молярів суттєво
впливає на формування скупченого положення
зубів.
Рубінов І.С. (1957) пов’язував проблеми
рецидивів зі станом тканин пародонта: прикріплення вуздечок, тяжів слизової оболонки, глибина присінка порожнини рота, оклюзійна інтерференція, гінгівомускулярні, пародонтомускулярні
рефлекси [13,14,34,47].
Відомо, що м’які тканини суттєво впливають на
положення зубів або їх переміщення. Важливо
усунути парафункції м’язів язика і нормалізувати
ковтання, навчити пацієнтів утримувати язик у
правильному положенні в закритому роті
[20,21,43]. Про необхідність усунення шкідливих
звичок для стабілізації отриманого результату зазначають багато авторів [36], зокрема прокладання язика, закушування губи чи щоки або сторонніх
предметів. Неможливо сподіватися на ефективне
утримання результатів активного ортодонтичного
лікування, якщо проблема ротового дихання не
була усунута та не було проведено корекцію постави пацієнта.
Відома
класифікація
факторів
етіології
рецидивів зубощелепно-лицевих аномалій і
деформацій за М.Я. Алімовою та І.М.Макеєвою
(2009). Це загальні, місцеві, ятрогенні та невідомі
причини.
1. До загальних причин належать сімейні
особливості розвитку зубощелепної системи (при
яких необхідно розширювати показання до видалення, застосовувати ортогнатичну хірургію);
особливості статусу організму (тяжкий розвиток
аномалії або її лікування за наявності інфекційних
і соматичних хвороб: ендокринних, серцевосудинних, легеневих, опорно-рухової та травної
систем та ін.); існування організму в несприятливих умовах навколишнього середовища; тривалі
психологічні навантаження.
2. До місцевих належать:
А. Анатомічні: дефекти кісткової тканини при
вродженій патології та іншої етіології; кількість
зубів; розміри зубів; невідповідність розмірів
верхніх і нижніх зубів; щільне розташування зубів;
порушення змикання зубів; неправильне розташування зубів; відсутність міжзубних контактів;
нефізіологічний прикус; нефізіологічний нахил зуба відносно основи щелепи (порушення торку й
ангуляції); розміри зубоальвеолярних рядів;
патологічне прикріплення тяжів слизової оболонки; макроглосія; прорізування третіх молярів (не
доведено); апікальна резорбція зубів при
переміщенні; напрямок росту щелеп.
Б. Фізіологічні: порушення в пародонті за рахунок неправильної передачі на зуби жувального
тиску;
особливості
постави;
відсутність
міодинамічної рівноваги; парафункції; шкідливі
звички.
3. Ятрогенні – невиконання лікарем біологічних
принципів ортодонтичного переміщення зубів: по-
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хибки в діагностиці патології; помилки у виборі та
проведенні лікування; використання потужних
сил; скорочення терміну ретенції.
4. Невідомі фактори.
На жаль, у наш час жоден ортодонт не може
гарантувати абсолютної стабільності постортодонтичного результату, бо проблема рецидивів
поліетіологічна. Досі залишається не розкритим
питання порівняльної характеристики і частоти
впливу того чи іншого фактора на виникнення рецидиву.
Наступна проблема вирішення питань ретенції
- її тривалість. За даними літератури, питання
тривалості ретенційного періоду обговорюються в
поєднанні з питаннями перебудови різних тканин
ЗЩД під дією ортодонтичної сили.
Так, за даними R. Frenkel, Л.С. Персіна (1996),
термін ретенційного періоду зумовлений тим, що
під впливом ортодонтичного переміщення відбуваються перебудови і в тканинах, які оточують
зуб, тому після зняття апаратури потрібен час для
реорганізації ясенної та періодонтальної тканин.
D.L. Destang, W.J.S. Kerr (2003) описують, що для
перебудови структури альвеол після активного
періоду ортодонтичного лікування потрібно близько 6 місяців, а для ясенно прикріплених волокон –
1 рік. Ю.А. Гіоєва (2005) зазначає, що в ретенційний період ортодонтичного лікування пацієнтів зі
скупченим положенням зубів функціональний стан
тканин пародонта різців відновлюється поступово,
починаючи з 3 місяця, і нормалізується через 12
місяців. Відновлення кісткової тканини відбувається протягом 6 місяців, утворення нових періодонтальних волокон займає 7 місяців, але на
пристосування еластичних волокон до нової позиції необхідно понад рік. Сучасні дослідження
показали, що гінгівальні фібробласти в зонах стиснення після механічної стимуляції утворюють гінгівальну сполучну тканину, яка відносно еластична і подібна до стиснутого гумового клину, що
протидіє ортодонтичному переміщенню зубів [47].
Фібротомія - це ефективний захід запобігання рецидиву при осьових поворотах понад 30° [34,16], і
проводити її доцільно за 4 тижні до зняття апаратури.
Якщо в ході ортодонтичного лікування зуби перемістилися більш ніж на 2 мм уперед (за даними
Proffit, 1998) чи на 4 мм (за даними Алімової М.Я.
і Макеєвої І.М. (2009), необхідна постійна ретенція.
У дорослих пацієнтів усі обмінні процеси в організмі відбуваються набагато повільніше, ніж у
дітей і підлітків, і через меншу рухомість зубів ретенційний період у них має бути тривалішим
[37,40,55].
Збереження правильного положення зубів у
постретенційний період у пацієнтів, які мали скупченість зубів у фронтальній ділянці на верхній і
нижній щелепах, - це гостра клінічна проблема [1].
Виявлено, що в групі пацієнтів, яких лікували з використанням незнімної техніки і з видаленням перших премолярів, лише 30% зберігають правиль-

не положення зубів через кілька років, а близько
20% мають яскраво виражений рецидив [58]. Визначити, в якого пацієнта виникне рецидив після
лікування, враховуючи первинну аномалію і зміни
під час лікування, неможливо. Через це багато
авторів схиляються до довготривалої ретенції для
утримання результатів ортодонтичного лікування
[12,15,25,58].
Отже, тривалість ретенційного періоду не може
бути менше 1 року незалежно від віку пацієнта і
ступеня патології. Оклюзія після ортодонтичного
лікування вважається менш стабільною, ніж природна. Морфологічні порушення виправляються
швидше функціональних, тому необхідно зберегти
отримані результати до повної нормалізації стану
жувальних і мімічних м’язів, які оточують зубні ряди.
Найважливішим питанням сьогодення є вибір
конструкції ортодонтичного апарата [18,19,54]. У
наш час є дві думки щодо способів ретенції: жорстка (за допомогою незнімних ретейнерів) і м’яка
(за допомогою знімних ретенційних апаратів).
Незнімні ретейнери привабливіші для пацієнта,
але після їх зняття починається незначне
переміщення зубів, яке не можна контролювати.
Знімні апарати неестетичні та незручні для
пацієнта. Однак вони забезпечують м’яку
ретенцію, створюють більш сприятливіші умови
для формування і закріплення міодинамічної
рівноваги.
Однощелепні
апарати
добре
зберігають форму і розміри зубних рядів, а також
положення окремих зубів, але при ретенції
результатів активного лікування аномалій оклюзії
малоефективні.
У
цьому
разі
ефективні
двощелепні ретенційні апарати, які також мають
низку недоліків.
До ретенційних апаратів ставлять такі вимоги:
• апарат повинен надійно зберігати результат
ортодонтичного лікування, утримувати зуби й щелепи в новому положенні;
• можливість змінювати режим носіння від
цілодобового до дозованого;
• фізіологічна рухомість зубів і рухи нижньої
щелепи мають бути обмежені мінімально;
• апарат має бути пасивним;
• мінімальний
вплив
на
естетику,
артикуляцію, фонетику пацієнта;
• забезпечити легке проведення гігієнічного
догляду за ротовою порожниною;
• зручна фіксація апарата для пацієнта;
• апарат має бути доступним для дезінфекції;
• матеріал апарата має бути стійким до
бактеріального забруднення;
• конструкція апарата не має утворювати чи
погіршувати карієсогенну ситуацію в порожнині
рота.
У сучасних умовах досі не розкриті питання рекомендацій щодо вибору конструкції ретенційного
апарата залежно від загальних факторів постурологічної стабільності тіла людини в просторі.
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Висновки
За результатами огляду літератури ми виявили, що на тлі глибокого вивчення процесів перебудови тканин зубощелепної системи під час і після активного періоду ортодонтичного лікування,
а також широкої різноманітності ретенційних апаратів, є низка факторів, які можуть стати причиною рецидиву. Отже, необхідно визначати алгоритм індивідуального підбору ретенційного апарата і тактику ведення пацієнта під час ретенції для
забезпечення функціональної реабілітації зубощелепної системи пацієнта й інших структур організму до новоствореної оклюзії.
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Резюме
Ретенційний період ортодонтичного лікування - це важлива складова ланка тривалого процесу ортодонтичного лікування. Проблема стабільності результатів ортодонтичного лікування і причини виникнення рецидиву зубощелепної аномалії активно обговорюється в сучасній науковій літературі. Аналіз літературних джерел підтверджує поліетіологічний характер рецидиву зубощелепних аномалій. Актуальними залишаються питання терміну (тривалості) ретенційного періоду, вибору конструкції ретенційного
апарата й обговорення концепції індивідуального підходу до складання алгоритму ведення ретенційного
періоду для забезпечення функціональної реабілітації як зубощелепної системи пацієнта, так і інших
структур організму до новоствореної оклюзії.
Ключові слова: ретенційний період, рецидив, ортодонтичне лікування, зубощелепні аномалії.
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Резюме
Ретенционный период ортодонтического лечения является важным этапом его длительного процесса. Проблема стабильности результатов ортодонтического лечения и причины возникновения рецидива зубочелюстных аномалий активно обсуждаются в современной научной литературе. Анализ литературных источников подтверждает полиэтиологический характер рецидива зубочелюстных аномалий.
Актуальными остаются вопросы сроков (длительности) ретенционного периода, выбора конструкции ретенционного аппарата и обсуждение концепции индивидуального подхода к составлению алгоритма ведения ретенционного периода для обеспечения функциональной реабилитации как зубочелюстной системы пациента, так и других структур организма к вновь созданной окклюзии.
Ключевые слова: ретенционный период, рецидив, ортодонтическое лечение, зубочелюстные аномалии.
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RETENTION PERIOD – THE IMPORTANT STAGE OF ORTHODONTIC TREATMENT
(LITERATURE REVIEW)
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Summary
Orthodontic treatment involves two major periods: the period of active orthodontic treatment and consolidation of the orthodontic treatment results (retention). Instability results of orthodontic treatment may lead to recurrence of malocclusion, resulting in retention phase (the period following the end of active treatment). It is necessary to save all the new teeth positions. After the orthodontic treatment 18.9% in adults and 36.8% in children
recurrence may be developed.
Etiology of recurrence is multifactor and very individual. At the same time, there is no clear explanation about
the term of "recurrence" and what kind of movement we call "recurrence."
Alimov M. Makeieva et al. (2009) proposed a partial or full recurrence to previous teeth position after some
period of time and say that it is necessary to pay attention to a number of natural aging changes during human
ontogenesis whose impact on dental system needs to predict. Errors made at the stage of diagnostics, affecting
the stability of treatment results. The literature discussed and proposed certain recommendations to maintain
the results of orthodontic treatment.
According to Andrews L.F. (1972) "six keys of occlusion" in orthodontic treatment for the results stability
should be made. Several authors report that for a stable result the dental arch primary shape and inter canine
distance should not change much; inter canine increasing distance leads to crowding in the frontal area, especially in the lower jaw.
Many authors are concerned about the impact on the formation of third molar teeth crowding.
Rubinov I.S. (1957) connected the problem of recurrence with periodontal tissues state. We also know that
soft tissues have a significant effect on the teeth . It is important to eliminate tongue muscles parafunctions and
normalization of swallowing, patient education to hold the tongue in the correct position when the mouth closed.
There is a classification etiology recurrence factors teeth-maxillo-facial abnormalities and deformities by M.J.
Alimov and I.M. Makeyev (2009): general, local, and iatrogenic causes are unknown.
Another problem in dealing retention is its duration. The question of the retention period duration discussed
in conjunction with restructuring issues different tissues of dental-jaw region under orthodontic force influence.
Term of retention period may be due to the fact adjustment and displacement in the tissues surrounding tooth
that under influence of orthodontic occur. It is necessary some time to reorganize gum and periodontal tissue after removing of appliances. In adults all metabolic processes occurring in the body much slower than in children
and adolescents because of the lower mobility of teeth in their retention period should be longer.
Determine the patients who recurrence after treatment there, given the primary anomaly and changes in
treatment is not possible. Because of this, many authors tend to retention for long-term maintenance of orthodontic treatment results.
The most important issue today is to choose the design of orthodontic appliances. In modern terms not disclosed the issue of guidelines of retention appliances design choosing according to the common factors posture
stability of the human body in space.
Key words: retention period, recurrence, orthodontic treatment, malocclusion.
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