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показали, що середній показник КСІ збільшився протягом трьох місяців у середньому на 2,2 у.о. (4,7%), а 
протягом року – на 5 у.о. (10,7%). 

Для виявлення особливостей остеоінтеграції імплантатів у різних типах кісткової тканини  було проана-
лізовано показники КСІ залежно від її щільності. Максимальну різницю  КСІ виявили між групами  D3 і D1: в 
основній групі – 9,71 у.о. (19,3%), у контрольній – 14,95 у.о. (26,6 %). У кістці D3 середній показник КСІ зріс 
через 3 місяці на 3 у.о. (7,5%), а через рік - на 8 у.о. (19,5%); у кістці D2– на 2 у.о. (4,2%) і 5 у.о. (10,6%) від-
повідно; у кістці D1 через 3 місяці не спостерігалось помітного зростання цього показника, а через рік він 
збільшився на 5 у.о. (9,2%). У кістці високої щільності D1 аналогічний показник демонструє несуттєве збі-
льшення через 3 місяці практично не змінюється – 1 у.о. (3%) і 2 у.о. (3,5%) відповідно, а через 1 рік незнач-
не збільшення – 5 у.о. (9,2%) і 6 у.о. (10,1%) відповідно. 

Висновки. Процес остеоінтеграції протягом першого року супроводжується ущільненням кісткової тка-
нини навколо імплантатів, що виражається у збільшенні показника КСІ відповідно на 10,7% і 15,2%. У кістці 
меншої щільності (D3) спостерігається суттєвіше й рівномірніше збільшення середнього показника КСІ про-
тягом року, що свідчить про значне ущільнення кістки навколо імплантата. 
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Ротова порожнина – потужний біотоп, який у нормі й за умов розвитку захворювань населяють більше 

700 видів мікроорганізмів. Причому майже половина з них не культивуються за допомогою загальноприйня-
тих методів мікробіології. Це зумовлює необхідність застосування сучасних молекулярно-генетичних мето-
дів дослідження задля визначення точного складу мікробіоти ротової порожнини в умовах різних патологіч-
них станів. 

Мета дослідження – вивчити видовий склад мікробіоти приясенного зубного нальоту в пацієнтів, які ко-
ристуються незнімними зубними ортопедичними конструкціями й мають прояви гальванозу. 

Матеріали й методи. Для вирішення поставлених у роботі завдань проводили клінічні спостереження. 
Обстежено 58 пацієнтів, які мали незнімні ортопедичні конструкції, у віці від 45 до 65 років; середній вік 
(50,3+3,1) років. Для визначення бактерій у складі приясенного зубного нальоту в учасників дослідження 
отримували пробу нальоту з поверхні пришийкової ділянки вестибулярної поверхні ортопедичних конструк-
цій (коронок) у безпосередній близькості до ясенного краю (не торкаючись і не травмуючи його), на верхній і 
нижній щелепах. Бактеріологічне дослідження проводили методом мультикомплексної полімеразної ланцю-
гової реакції в режимі реального часу (ПЛР-РЧ) за допомогою комплекту реагентів «Фемофлор 8» (ООО 
«НПО ДНК - Технология», Росія, РУ ФСР 2009/04663). Дослідження виконані згідно з Гельсінською декла-
рацією Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи медичних досліджень за участі людини. 

Результати. Мікробіота пришийкових ділянок пацієнтів із гальванозом, які користуються незнімними ор-
топедичними конструкціями, включає представників нормальної мікрофлори порожнини рота – лактобацили 
й стрептококи. Поряд із цим, значно частіше виділяють гриби роду Candida й анаероби. В обстежених паці-
єнтів, незалежно від наявності ознак гальванозу, визначали підвищення частоти виділення анаеробних ви-
дів мікроорганізмів. 

Висновки. Незважаючи на несуттєві зміни якісного складу мікробіоти пришийкових ділянок хворих, які 
користуються незнімними конструкціями за умов гальванозу, нами встановлено вагомі зміни кількісного її 
складу, порівняно з пацієнтами без ознак гальванозу. Загальна бактеріальна маса в пацієнтів без гальвано-
зу була достовірно меншою загальної бактеріальної маси пацієнтів із гальванозом (p<0,05). За розвитку га-
льванозу в пацієнтів із різними ортопедичними конструкціями виникає дисбіоз ротової порожнини, що може 
слугувати діагностичною ознакою ранніх його проявів чи безсимптомного перебігу. 
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Радикулярна кіста – це запальне вогнище, яке локалізується на верхівці кореня зуба. Власне кіста зуба 

становить собою капсулу зі сполучної тканини, наповнену всередині рідкою речовиною - холестерином. 
Причини утворення радикулярної кісти можуть бути різноманітними. Так, виникнення цього захворювання 
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можливе внаслідок травми щелепи, неякісно лікованого зуба, неправильного пломбування кореневих 
каналів. Деякі пацієнти мають спадкову схильність до утворення кісти. Слід зазначити, що радикулярна 
кіста є однією з причин стоматогенної хроніоінтоксикації, тому вимагає своєчасної діагностики й 
відповідного лікування. 

Мета дослідження: визначення ефективності дії матеріалу «Апексдент» із йодоформом у лікуванні ра-
дикулярних кіст. 

Матеріал «Апексдент» застосовується для тимчасового пломбування інфікованих кореневих каналів при 
хронічних періодонтитах, гранульомах, для апексифікації при періодонтитах, при несформованій верхівці 
кореня, при перфораціях кореня, а також резорбції кістки. До складу пасти входять: йодоформ (40 %), який 
при контакті з тканинами поступово розсмоктується й виділяє вільний йод, що забезпечує безперервну ан-
тибактеріальну дію; гідроокис і фосфат кальцію (рН = 12,8) для стимуляції утворення остеобластів на рівні 
верхівки кореня; пастоутворювач; рентгеноконтрастний наповнювач. 

Нами було проведено лікування радикулярних кіст у 14 пацієнтів. Перед лікуванням усі хворі проходили 
обстеження за загальноприйнятою схемою з обов’язковим рентгенологічним обстеженням. На першому 
відвідуванні під анестезією препарували порожнини зуба (трепанація), виконували хемомеханічну обробку 
каналів за допомогою розчину гіпохлориту натрію й пломбували канали матеріалом «Апексдент» із виве-
денням за верхівковий отвір. На другому відвідуванні через місяць виконували компакцію кореневих каналів 
матеріалом «Віедент». Контрольний рентгенівський знімок робили через 6 місяців і 1 рік. 

Результати дослідження. Проведене нами лікування 14 пацієнтів із радикулярними кістами показало 
ефективність дії матеріалу «Апексдент», про що свідчать рентгенологічні дослідження. Уже через півроку 
ми спостерігали ущільнення кісткової тканини й зменшення вогнища запалення. На наш погляд, цьому 
сприяє йод, що вивільняється з «Апексденту», адже йод є речовиною, що не тільки має високу антимікроб-
ну активність, а й сприяє активному утворенню фіброзної тканини. Серед ускладнень, що виникали під час 
лікування, у 4-х випадках було загострення хронічного процесу після пломбування кореневих каналів, що, 
можливо, було пов’язане з недостатньою медикаментозною обробкою кореневих каналів чи інфікуванням 
заапікального простору при механічній обробці. Можливо, причиною міг стати й гіпохлорит натрію, яким об-
робляли кореневі канали з використанням ультразвуку, під дією якого він міг потрапляти за верхівку, викли-
каючи подразнення. Для ліквідації ускладнень використовували фізіотерапевтичні методи лікування запа-
льного процесу в заапікальних тканинах зуба. Після постійного пломбування кореневих каналів через мі-
сяць ускладнень не виникало. 

Отже, використання матеріалу «Апексдент» для лікування радикулярної кісти виправдане, оскільки він 
сприяє відновленню кісткової тканини біля верхівки кореня й зберігає функцію зуба. 
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Велика частка успіху при виготовленні суцільнолитих незнімних і знімних конструкцій зубних протезів за-

лежить від методу литва, методики пакування, якості пакувальної маси й воскових репродукцій і багатьох 
інших чинників. 

Один із розділів наукових досліджень кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів – 
розробка й удосконалення литва. Дослідження, які проводяться в ливарні кафедри, охоплюють важливі 
розділи ливарної справи: відливання суцільнолитих мостоподібних конструкцій і знімних конструкцій зубних 
протезів. Для запобігання появі тріщин на опоці перед попереднім нагріванням необхідно перевірити регу-
лювання температурних режимів муфельної печі й термічної пари, правильність підбору рідкого 
зв’язувального компонента, щоб уникнути дуже високого коефіцієнта розширення. Також при постановці 
опоки в муфельну піч потрібно дотримуватися таких правил: температура камери має бути кімнатною, щоб 
не виникало різких перепадів, опоку потрібно ставити ливарним отвором униз. Щоб запобігти виникненню 
високого ступеня розширення при твердненні й тепловому розширенні формувальної маси, необхідно в 
муфельні кільця закладати компенсаційний папір КП-50. Для кювет 1 і 3 – один компенсаційний шар, для 
кювет 6 і 9 – два. У разі невиконання цього правила надмірне розширення формовальної маси проявляєть-
ся в псевдоконтракції. Сильно впливають на якість відлитої воскової репродукції також розміщення ливар-
них каналів та їхній розмір – вони мають бути якомога коротші й товщі, плавно закруглені, без гострих ви-
ступів; потрібно застосовувати додаткові ливарні канали для відведення газів. 

Дуже ретельно й рівномірно потрібно гріти метал у процесі литва, адже в разі застосування недостатньо 
гарячого металу отримуємо непролив, а якщо метал перегрітий, дуже можливе отримання пористого литва. 

Причиною непомірного коефіцієнта усадки може бути несумісність матеріалів для дублювання. Доцільно 
працювати з матеріалами для дублювання фірми “Дентарум” і використовувати Dubliform, Duplikat. Фірма 
“Бредент” пропонує для дублювання такий матеріал як “Екзактосил” двох видів: “Екзактосил рапід 21” для 
швидкого дублювання з експозицією тверднення 12 хв, час роботи 3-4 хв; “Ектосил N 21” , час тверднення 


