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гненні позитивних результатів стоматологічного статусу й після  обстеження в гастроентеролога через мі-
сяць від початку загальної й місцевої терапії. Відповідно до суб’єктивної оцінки захворювання нормалізува-
вся й об’єктивний стан слизової оболонки порожнини рота – зникли набряк, гіперемія, загоїлися елементи 
ураження. 

Таку позитивну динаміку лікування ХРАС у пацієнтів другої й третьої груп можна пояснити комплексним, 
індивідуальним і диференційованим застосуванням препаратів системної й місцевої терапії та їхнім впли-
вом на метаболізм. У пацієнтів першої групи, які отримували лише місцеве лікування, не завжди клінічно 
виявлялась ремісія, перебіг хвороби був перманентним. 

Висновки. Проведені дослідження свідчать про достатню ефективність апробованих нових методів те-
рапії пацієнтів із ХРАС із використанням препаратів різних фармакологічних груп. Важливо в  лікуванні 
ХРАС ураховувати причини, що призвели до розвитку патології, а також  призначати сучасні засоби при різ-
них клінічних проявах ХРАС. Запропоновані методи терапії пацієнтів можуть бути рекомендовані до засто-
сування в терапевтичній стоматології. 
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Мета дослідження: вивчення особливостей формування гемостазу в лунках після видалення тимчасо-

вих зубів у дітей раннього віку при ускладненому карієсі в умовах седації. 
Матеріали й методи. Нами було обстежено 15 дітей віком від 3 до 6 років, яким за медичними показан-

нями проводили стоматологічну хірургічну санацію в умовах седації. Напередодні всім дітям проведено 
стоматологічне клінічне й рентгенологічне дослідження, обстеження в лікаря-педіатра (клінічний аналіз кро-
ві, коагулограма). Седацію проводили з використанням препарату «Севоран». Після видалення тимчасових 
зубів отримання гемостазу було утрудненим у зв’язку із збільшенням часу утворення згустку. Тому для при-
пинення кровотечі з лунки використовували гемостатичну губку «Альвостаз №1», а в деяких випадках за 
показаннями пухко заповнювали лунку (лунки) йодоформною турундою. Одразу після видалення зуба з лік-
тьової вени проводили забір крові для дослідження стану кровотворної системи. 

Результати. Гематологічні показники в усіх дітей до лікування були в межах вікової норми, за винятком 
кількості лейкоцитів в одиниці об'єму крові, у зв'язку з діагностуванням хронічного гранулюючого періодон-
титу (у деяких випадках у кількох зубах у однієї дитини). 

Аналіз основних показників стоматологічного статусу обстежених дітей виявив високий рівень інтенсив-
ності карієсу (КПУ зубів - 10,05 ± 1,2), при цьому у великої кількості зубів було встановлено діагноз «хроніч-
ний пульпіт» і «хронічний гранулюючий періодонтит», що було підтверджено рентгенологічними досліджен-
нями. У структурі патологічних процесів одонтогенного характеру переважало ураження верхніх різців і пе-
рших молярів. Хронічний гранулюючий періодонтит супроводжувався значною деструкцією кісткової ткани-
ни й патологічною деструкцією коренів тимчасових зубів із залученням у процес фолікулів постійних зубів. 

Дані лабораторного дослідження крові після втручання показали, що кількість еритроцитів, рівень гемо-
глобіну, значення pH крові тощо практично не змінилися (були в межах вікових норм). Проте на фоні норми 
основних показників виявлявся результат впливу препарату «Севоран», який полягав у інгібуванні агрегації 
тромбоцитів. Так, спонтанна агрегація з 2,98 ± 0,31 знижувалася до 0,28 ± 0,02, АДФ-індукована агрегація - 
з 55 ± 025% до 32 ± 0,02%, адреналін-індукована агрегація - 40 ± 0,15% до 28 ± 0,03%, колаген-індукована 
агрегація - 49 ± 0,1 до 31 ± 0,05%. У той же час значного впливу на інші параметри згортання, включаючи 
кількість тромбоцитів, час кровотечі тощо, не було. 

Висновки. Таким чином, отримані дані свідчать про необхідність урахування факту впливу препарату 
«Севоран» на індуковану адгезію тромбоцитів при плануванні хірургічної санації  в умовах седації. 
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За даними сучасної літератури, у багатьох країнах світу спостерігається зростання частоти ЗЩА із по-

рушенням процесу фізіологічного прорізування зубів, що є показником правильного розвитку дитини. 
Ретеновані зуби (РЗ) – це аномалія прорізування зубів, коли сформований зуб протягом двох років після 

терміну фізіологічного прорізування не з’явився й міститься в щелепі. Ретенованими найчастіше бувають 
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треті моляри (73,4%) (Литовченко Ю.П., 2019), ікла (48%), центральні (24%) і латеральні різці (15%), рідше 
(13%) – премоляри й перші та другі моляри (Кульгінський Є.А., 2010). Діють і загальні, і місцеві чинники, що 
спричиняють затримку прорізування зубів, зокрема провідну роль у розвитку цієї патології відіграють спад-
ковість і порушення внутрішньоутробного розвитку дитини (Tkachenko P.I, Dmytrenko M.I., Cholovskyi M.O., 
2019; Garmash O., 2019). 

Основу всіх методів лікування пацієнтів із РЗ складають: 1) створення умов для оптимального забезпе-
чення процесу прорізування зубів; 2) стимуляція їх прорізування; 3) активне апаратурне переміщення після 
хірургічного відкриття доступу до коронок РЗ (Макеєв В.Ф., Безвушко Е.В., Пилипів Н.В., 2013). 

Мета – дослідити віддалені результати хірургічно-ортодонтичного лікування пацієнтів із ретенованими 
зубами за запропонованою методикою. 

Розроблений, запатентований і впроваджений у клініку спосіб хірургічного відкриття коронок ретенова-
них зубів (Патент України на корисну модель «Спосіб хірургічного відкриття коронок ретенованих зубів» 
№137433 від 25.10.2019; Бюл.№20/П.І.Ткаченко, М.І.Дмитренко, М.О.Чоловський). В основу представленого 
способу хірургічно-ортодонтичного лікування пацієнтів із РЗ винесено завдання створення оптимальних 
умов для виведення РЗ і прискорення термінів лікування шляхом оптимізації методик хірургічного відкриття 
доступу до коронок РЗ. Спосіб застосовували таким чином: за результатами проведених клінічних і додат-
кових методів обстеження (фотометричне обстеження обличчя, вивчення діагностичних моделей щелеп і 
ОПТГ, 3D-КТ) пацієнту встановлювали діагноз і планували етапи ортодонтичного лікування. На 
підготовчому етапі видаляли тимчасовий зуб, що не випав; надкомплектних зубів, за показаннями призна-
чали хірургічну корекцію м’яких тканин порожнини рота (вуздечок губ, язика, мілкого переддвер’я порожни-
ни рота). Далі розпочинали активне ортодонтичне лікування двома етапами. На першому етапі створювали 
місця для РЗ, нормалізували форму зубних дуг із використанням у період змінного прикусу різних 
конструкцій індивідуальних знімних ортодонтичних апаратів (апарати-протези з гвинтами, вестибулярними 
дугами, гачками, кламерами), у період постійного прикусу застосовували брекет-техніку. На другому етапі 
проводили хірургічне відкриття доступу до коронки РЗ і водночас формували напрямний канал трикутної 
форми, який починали основою до ретенованого зуба й закінчували кутом у зубну дугу, із попереднім пла-
нуванням його чітких розмірів і глибини на зрізах комп’ютерної томографії з 3D-реконструкцією (3D-КТ). 

Об’єктами дослідження стали 39 осіб віком від 9 до 23 років із ретенцією зубів, яким надавали допомогу 
за авторською методикою. Дані обстеження засвідчили, що з ретенцією центральних різців верхньої щеле-
пи було 8 осіб, іклів верхньої щелепи – 21; премолярів верхньої щелепи – 2; іклів нижньої щелепи – 4; пре-
молярів нижньої щелепи – 1; перших молярів нижньої щелепи – 1; других молярів нижньої щелепи – 2. 

Клінічні спостереження показали, що результати хірургічно-ортодотичного лікування були позитивні у 
89,74% (середня тривалість лікування склала 2 роки). Аналіз результатів проведених досліджень дозволив 
рекомендувати розроблений спосіб до клінічного застосування. 
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Реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів - актуальна проблема стоматології, завданнями 

розв’язання якої є відновлення функції жування й мовлення, профілактика атрофії щелеп і створення умов 
для ефективної соціальної адаптації хворих. 

Протягом 2018-2020 рр. ми обстежили 40 пацієнтів із повною відсутністю зубів на нижній щелепі віком 
від 45 до 78 років, мотивованих для використання імплантатів як опори знімних протезних конструкцій. 

Аналізуючи карти обстеження пацієнтів, ми виявляли основні скарги, які зводилися до утруднення вжи-
вання їжі через погану фіксацію і стабілізацію протезів, косметичний і фонетичний дефекти. Супутні хворо-
би встановлювали під час збору анамнезу. 

У процесі передопераційного обстеження великого значення ми надавали вимірюванню відстані до ан-
тагоністів, товщини альвеолярного відростка, ширини зони фіксованих ясен, відстані до каналу нижньоще-
лепного нерва. 

Аналізуючи дані КТ 40 пацієнтів, оцінювали висоту альвеолярного відростка у фронтальному відділі (Н) і 
відстань від гребеня альвеолярного відростка до нижньощелепного каналу (h). Клінічно не виражений сту-
пінь атрофії нижньої щелепи мали тільки 2 (5 %) пацієнти, причому з вікової групи 45-59 років. 

Незначна атрофія альвеолярної частини нижньої щелепи була визначена в 12 обстежених. Зазвичай це ви-
ражалося в рівномірній або злегка нерівномірній (у межах 2-3 мм) вертикальній атрофії альвеолярної частини. 
Слід зазначити, що в більшості пацієнтів при ступені атрофії А і В зуби були видалені з приводу ускладненого 
карієсу. У цих пацієнтів були добрі умови для фіксації повного знімного протеза на нижній щелепі. 


