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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ ТА ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ 
ЗУБНИХ РЯДЯВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Давиденко Г. М. 
м. Полтава

Повноцінне та якісне відновлення жувальної ефективності знімними пластинковими протезами є 
важливою проблемою в ортопедичній стоматології.

Особливої актуальності це питання набуло сьогодні тому, що кількість пацієнтів, які користуються знім
ними конструкціями, збільшилась завдяки погіршенню екологічної обстановки, підвищенню розповсюд- 
женості захворювань шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи, судинної системи. Вивчення па
тогенетичних механізмів захворювань, які призводять до втрати зубів, показало, що значне місце серед 
причин втрати жувальної ефективності займає соматична патологія організму. В ортопедичній стоматоло
гії питома вага знімних пластинкових протезів становить 48,3% від числа всіх конструкцій зубних протезів.

Метою наших досліджень стало дослідження причин ранньої втрати зубів у пацієнтів із різнома
нітною соматичною патологією, етіологічних чинників та їх аналіз; обґрунтування на основі проведе
ного аналізу підходів до ортопедичного лікування.

Для досягнення поставленої мети проведено обстеження пацієнтів із захворюваннями ендокринної 
системи, захворюваннями кровотворної системи та шлунково-кишкового тракту на базі Полтавської об-
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ласної клінічної лікарні. В середньому на стаціонарному лікуванні у відділеннях знаходилось від 45 до 60 
пацієнтів. Всього було обстежено 374 пацієнти віком від 18 до 65 років. Для дослідження використовува
ли суб'єктивні методи -  опитування, збір анамнезу, анкетування та об'єктивні -  клініко-лабораторні.

Результати об'єктивного дослідження зубощелепної системи свідчать про наявність патологічних 
змін у тканинах пародонта: гіперемію, набряк, кровоточивість ясен, патологічні кишені різної глибини, рухо
мість зубів різного ступеня у 204 пацієнтів; 284 пацієнти мали дефекти зубних рядів різної величини -  відсут
ність від одного до дванадцята зубів; 41 пацієнт -  із беззубими щелепами. При обстеженні порожнини рота 
в пацієнтів ендокринологічного та гематологічного відділень встановили значно тяжчий перебіг захворю
вання тканин пародонта, особливо у пацієнтів із наявними незнімними конструкціями в порожнині рота

Аналіз скарг пацієнтів, які користуються знімними конструкціями протезів, показав, що під час загос
трення перебігу основного захворювання погіршуються умови в порожнин рота і протезами стає ко
ристуватися складніше: ускладнюється процедура введення та виведення протезів із порожнини рота, 
фіксація протезів, з'являються відчуття печії та болю під базисом протеза.

За результатами проведених клініко-лабораторних досліджень встановили, що значні клінічні зміни 
в порожнині рота спостерігаються у пацієнтів із декомпенсованою формою цукрового діабету та гос
трими і хронічними захворюваннями крові. Особливо ці зміни зростали під час загостреного періоду 
основного захворювання.

Значно ускладнювалась клінічна картина у пацієнтів із захворюваннями крові за наявності незнім- 
них конструкцій із металевих сплавів. Спостерігались явища виразково-некротичного гінгівіту. Стома
тологічні втручання у таких пацієнтів проводили тільки з консультації гематолога та на фоні терапев
тичного лікування основного захворювання.

Таким чином, проведений аналіз клініко-лабораторних досліджень у пацієнтів із соматичною патоло
гією вказує, що ортопедичне лікування необхідно проводити в періоди ремісій з обов'язковою консульта
цією лікаря-спеціаліста з певного фаху. Особливого підходу вимагають пацієнти із захворюваннями кро
ві: перевагу необхідно надавати знімним ортопедичним конструкціям із індиферентних матеріалів.


