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Показники індекс» еластичності судин у  пацієнтів піддослідних груп 
майже не відрізнялися і в першій, і в другій ф упах складали 83,05+0,66% 
і 83,32+0,92%. відповідно.

Активність жувального м ’язу на робочій стороні у першій групі скла
дала 0,258+0,004 с, а в другій групі 0,253+0,06 с. При спокої жувальної 
мускулатури дані в першій і в другій групах складали 0,337+0,005 е, 
0,279+0,004 с відповідно. Через місяць після встановлення протезів на ро
бочій стороні активність жувальних м ’язів у пацієнтів першої групи скла
дала 0,216+0,004 с, а в другій ірупі цей показник був 0,231+0,005 е.

На балансуючій стороні в цей термін спостереження також здій
снювалось зменшення показників в порівнянні з показниками, які були 
тримані в день обстеження пацієнтів, і в групах складали 0,220+0,003 с 
і 0,228+0,005 с, відповідно. Через 1 годину користування протезами, які 
були зафіксовані на еубперіостальних імплантатах, показники активності 
і спокою жувальних м’язів на робочій і балансуючій сторонах значно по
кращились, про що свідчать показники коефіцієнта «К».

На робочій стороні він складав у першій групі 0,93, в другій 0,94, а на 
балансуючій стороні в обох групах був однаковий -  0,95. Значення амп- 
«иуди жувальних м ’язів пацієнтів у всіх груп наблизилось до показників 
контрольної групи, проте вони все ще були нижче показників, отриманих 
і* день обстеження.

Висновки. На основі проведених досліджень доведено факт кращої 
_ .і лмшииї пацієнтів до протезів, які фіксувалися на імплантатах, встановле

них на верхню щелепу за одноетапною методикою. Запропонована мето- 
чікіі забезпечує виконання дентальної імплантації протягом одного хірур- 

■Ичнога втручання, значно полегшує етапи комплексного лікування.

УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ АВУЛЬСІЄЮ ПОСТІЙНИХ РІЗЦІВ

Іваницька О.С., Гаврильєв В.М., Іваницький І.О.,
Буханченко О.П., Яценко І.В

І Ж ’/І, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
І пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї

Актуальність. В усьому світі лікарям-сгоматологам досить часто до- 
рцггься зустрічатись із пошкодженнями зубів та навколозубних тканин. 
■Кільки відбувається невпинне зростання кількості випадків дентальних 
ІрНім. Подібна тенденція пояснюється ускладненням технологічних ііро- 

Ш. прискоренням темпу житія сучасної людини, що призводить до
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збільшення загального травматизму на виробництві, у побуті, під нас до
рожньо-транспортних пригод та занять акт ивними видами спорту. Нерідко 
це може бути пов’язано і з погіршенням криміногенної ситуації.

Дентальні травми позначаються на естетичних та функціональних 
властивостях щелепно-лицевої ділянки. Особливо складна ситуація ви
никає при несвоєчасному або некоректному лікуванні авульсії зуба. Від
так проблема пошуку оптимальних методів лікування пацієнтів із даною 
травмою постійних зубів залишається актуальною і потребує подальшої 
розробки.

В останні роки в науковій літературі з’явились публікації, в яких роз
глядаються позитивні наслідки ін’єкційного застосування збагаченої 
тромбоцитами аутогілазми в травматології, загальній хірургії, стоматоло
гії. Терапевтичний ефект даного методу пояснюється тим, що тромбоци- 
тарна аутоплазма володіє протизапальними та імуномоделюючими влас
тивостями, завдяки чому вона виступає як незамінний компонент репара- 
тивної регенерації тканин. Саме тому ми вважали за доцільне включити 
до лікувального алгоритму пацієнтів з авульсією зубів місцеве ін’єкційне 
введення аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами.

Метою роботи є підвищення ефективності лікування пацієнтів із ден
тальною авульсією шляхом удосконалення алгоритму реплантації зубів.

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням знаходилось 5 па
цієнтів віком від 21 до 34 років з авульсією центральних різців верхніх 
щелеп. Клінічне обстеження пацієнтів доповнювалось рентгенологічним 
дослідженням, електроодонтодіагностикою сусідніх зубів, загальним ана
лізом крові, аналізом крові на маркери гепатиту В, С, аналізом на ВІЧ- 
інфекцію. Особлива увага приділялась визначенню статусу протиправце
вого щеплення пацієнта. Контрольні клінічні огляди проводились 1 раз на 
З місяці протягом 1 року. Рентгенологічний контроль здійснювався безпо
середньо після травми, а також через 3, 6 та 12 місяців після реплантації 
зубів.

Результати. Причинами повного вивиху зубів у пацієнтів, які знахо
дились під нашим спостереженням, були падіння та спортивна травма. Всі 
травмовані особи негайно телефоном отримали консультацію лікаря-сто- 
матолога щодо правильного зберігання зубів до реплантації (слина, моло
ко). При об’єктивному обстеженні було встановлено, що в усіх випадках 
дентальна травма супроводжувалась пошкодженням м’яких тканин, стін
ки альвеоли були збережені більш ніж на *4

Після клініко-лабораторних досліджень всім пацієнтам була проведена і 
реплантація зубів відповідно до рекомендацій міжнародної асоціації ден
тальної травми (2020 IADT Guidelines for the Evaluation and Management

124



of Traumatic Dental Injuries). Д ля цього спочатку було проведено обережне 
очищення поверхні кореня зуба та ділянки апікального отвору за допомо
гою шприца з фізіологічним розчином. Після цього зуб протягом 5 хви
лин замочувався у фізіологічному розчині з антибіотиком (Доксициклін 
-  1 мг на 20 мл фізіологічного розчину). Під провідниковими анестезіями 
анестетиком без вазоконстриктора (Мепіфрин) було проведено ревізію та 
промивання лунки фізіологічним розчином, за необхідності проводилась 
репозиція вестибулярної стінки лунки, після цього зуб вводився у лунку 
в фізіологічному положенні та накладались шви на м'які тканини. Зуби 
шинувались за допомогою гнучкої стрічки для шинування зубів Polyglas 
(ЕСТА) шириною 2 мм, товщиною 0,35 мм та рідкого композиту Latelux 
Flow (Latus) строком до 3 тижнів. Фіксація проводилась на вестибулярній 
поверхні зуба, що реплантують, та двох сусідніх зубів. Рідкий композит 
наносився тільки на коронку зуба без заповнення контактних проміжків 
для збереження гнучкості шини. Пацієнтам була рекомендована м’яка ді
єта протягом 3 тижнів, чищення зубів м’якою щіткою після кожного при
йому їжі, полоскання розчином хлоргексидину 0,1% двічі на день.

До лікувального комплексу була включена антибактеріальна та про
тизапальна терапія (Аугментин, Німесил, Лактіалє). Через 10 днів після 
реплантації проводилось ендодонгачне лікування зубів із тимчасовою об- 
турацією кореневих каналів пастою на основі гідроокису кальцію строком 
до 1 місяця з наступним постійним пломбуванням. Додатково проводили 
місцеве ін’єкційне введення аутологічної збагаченої тромбоцитами плаз
ми. Ці ін’єкції здійснювались тричі з інтервалом 7-14 днів.

При об’єктивному огляді через 3,6 та 12 місяців перкусія реплантова- 
них зубів не викликала болісних відчуттів, слизова оболонка альвеолярно
го відростка в проекції верхівки кореня візуально незмінена, при пальпа
ції -  безболісна. Було встановлено стійкість реплантованих зубів та від
сутність запальних явиш в тканинах, що їх оточують. Ортопатомограми, 
що проводились протягом усього часу спостереження, засвідчили нсзміне- 
ний контур кореня, гомогенно запломбований канал зуба, відсутність роз
рідження кісткової тканини.

Таким чином, застосований метод лікування пацієнтів з авульсією зу
бів дозволяє досягти повноцінного збереження травмованого зуба. Клініч
ні та додаткові дослідження підтвердили стійкий позитивний результат 
усунення наслідків такої дентальної травми. Використаний лікувальний 
алгоритм доводить свою ефективність. Завдяки його використанню вда
сться зберегти функціональну та естетичну цілісність зубного ряду, а та
кож запобігти патологічних змін у альвеолярному відростку.
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