
В ІС Н И К  Української медичної стоматологічної академ ії

5. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической 
стоматологии. -  Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 
2000. -  С.49-62.

6. Заксон М.Л., Овруцкий Т.Д., Пясецкий И.М., 
Солнцева А.М. Практическая герантостоматоло- 
гия и гериатрия -  К., 1993.

7. Калинина Н.В., Загорский В.А. Протезирование 
при полной потере зубов. -  М.: Медицина, 1990. -  
145 с.

8. Лебеденко И.Ю., Каливраджиян Э.С., Ибрагимов 
Т.И. Руководство по ортопедической стоматоло
гии. Протезирование при полном отсутствии зу
бов. -  М.: Медицина, 2005. -  397 с.

9. Лобунец В.А. Потребность, обеспеченность и ну
ждаемость взрослого городского населения Ук
раины в стоматологической ортопедической по
мощи. // Вісник стоматології. -  2000. - № 1. -  С. 
48-49.

УДК 616.31-071-056.25
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ЖІНОК В ДИНАМИЦІ ВАГІТНОСТІ
Островська Л.Й.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Проаналізовані у взаєм озв 'язку  кл ін іко-лабораторн і показники ж ін о к  в різні трим естри вагітності. За 
д о п о м о го ю  ф акторного  аналізу та непараметричного м етод у  парних порівнянь У ілкоксона  виділені го 
ловні ком поненти , щ о складають клю чові ланки патогенетичних зм ін тканин пародонта у ж ін о к  під час 
вагітності.
Ключові слова: вагітність, факторний аналіз, непараметричний метод парних порівнянь, тканини пародонту.

Вступ

У період вагітності майже у половини жінок 
спостерігається ураження раніше інтактних зу
бів, переважно гострим перебігом карієсу, втра
тою пломб в результаті розвитку вторинного ка
рієсу, визначається висока розповсюдженість 
захворювань тканин пародонта (більше 90%), їх 
тяжкість знаходиться в прямій залежності від ек- 
страгенітальної патології та гестозів [1]. 
Найбільш сучасним є погляд на патогенез ура
жень тканин пародонта на тлі вагітності як 
наслідок перебудови гормонального балансу 
жінок у цей період. Ключовими чинниками роз
витку гінгівіту у вагітних є зміни тонусу судин 
тканин пародонта за умов порушення обміну 
кальцію, ендогенних гіповітамінозів. В той же час 
захворювання тканин пародонта мають 
поліетіологічний генез: їх спричинення, характер

перебігу, форма та ступінь тяжкості залежать від 
комплексу як загальних, так і місцевих чинників, 
а також ендогенної інтоксикації (ЕІ). Для оцінки 
ЕІ використовують гематологічні індекси, які 
розраховують по лейкоцитарній формулі [2,3].

На сьогодні вважається, що формування 
свідомого розуміння важливості проведення 
своєчасної стоматологічної профілактики та 
лікування у вагітної входить до обов'язків лікаря- 
стоматолога та акушер-гінеколога. Але важли
вим направленням у вирішенні проблеми збе
реження здорового стану зубів та тканин паро
донта під час вагітності є формування у вагітної 
своєчасної мотивації до проведення 
стоматологічної профілактики [4]. Тому перед 
стоматологом постає низка завдань із забезпе
ченням комплексу заходів для профілактики 
розвитку уражень тканин пародонта в період
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В исновки

Фіксація і стабілізація повних знімних протезів 
залежить від якості функціонального відбитка, а 
пошуки шляхів удосконалення відбиткового ма
теріалу слід визнати актуальними і своєчасними.
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Фиксация и стабилизация полных съемных протезов зависит от качества функционального оттиска, 
а поиски путей усовершенствования оттискного материала следует признать актуальными и своевре
менными, функциональные оттиски.

Sum m ary
HOW TO IMPROVE QUALITY OF COMPLETE REMOVABLE DENTURES 
Martynenko I.M.
Key words: complete removable dentures, improvement, functional impressions.

Fixation and stabilization of complete removable dentures depends on the quality of functional impression, 
therefore it is significant and urgent to improve the quality of impression materials.



Актуальні проблеми сучасної медицини

вагітності [5].
Метою нашого дослідження було вивчення 

стану клініко-лабораторних показників у жінок в 
динамиці вагітності та аналіз їх взаємозв'язків 
для визначення головних факторів виникнення 
та розвитку стоматологічних змін під час 
вагітності на основі проведення факторного 
аналізу.

О б'єкт  і методи д о с л ід ж е н н я

Для вирішення поставлених завдань проведе
но обстеження 51 вагітної у віці 19-36 років в I, II, 
III триместрах вагітності, які знаходились на 
обліку в жіночій консультації м. Полтави та 
склали контрольну групу вагітних. Також прове
дено обстеження 53 жінок дослідної групи віком 
17-37 в І триместрі вагітності. Оцінено динаміку 
змін 73 кпініко-лабораторних показників загалом 
104 жінок в І триместрі та 51 вагітної протягом І, 
II, III триместрів вагітності шляхом проведення 
факторного аналізу отриманих результатів 
всебічного обстеження вагітних.

Показники психологічного, клінічного, 
стоматологічного та лабораторного дослідження 
реєструвались у спеціально розроблених картах 
індивідуального спостереження за вагітними. 
Показник К, П, В та індекс КПВ визначали в кож
ному триместрі вагітності шляхом підрахунку на
явних змін. Обов'язковою була реєстрація 
некаріозних уражень зубів. Гігієнічний індекс (ГІ) 
розраховували за J.C.Green, J.R.Wermillion (ОНІ- 
S, 1964), об’єктивізували стан тканин пародонта 
на основі аналізу папілярно-маргінально- 
альвеолярного індексу (РМА) у модифікації 
C.Parma (1960), індексу CPITN, кровоточивості 
за Muhlemann-Sax. Для визначення 
інтенсивності запалення ясен проводили фарбу
вання їх розчином Шиффа. Оцінку проводили 
візуально за інтенсивністю забарвлення в різні 
відтінки пурпурного кольору [6]. Визначали 
термометрію ясен обох щелеп в передніх та бо
кових відділах альвеолярних відростків за допо
могою цифрового термометра (“Microlife”) з 
точністю шкали 0,01 [7].

З метою розрахунку загальної мікробної 
заселеності порожнини рота всі вагітні у день 
проведення лабораторної проби утримувались 
від чищення зубів та полоскання рота. Відбір 
проб для бактеріологічного дослідження 
здійснювали в однакові терміни, натщесерце, 
шляхом забору ротової рідини в об'ємі 1 мл до 
стерильних ампул (Ependorf). 1 мл ротової 
рідини, розведеної 1:1000, вносили в стерильні 
чашки Петрі і заливали 8 мл розтопленого цук
рового МПА. Після застигання агару чашки з 
посівами інкубували протягом доби у термостаті 
при 370 С. Облік результатів проводили шляхом 
підрахунку кількості колоній на чашках. Показник 
загальної мікробної заселеності (кількість 
колонієутворюючих одиниць (КУО) / мл ротової 
рідини) розраховували за формулою: Х= n* 106+r, 
де n -  кількість колоній на чашці [8].

Проведено дослідження біофізичних власти
востей ротової рідини та визначення вмісту 
кальцію, фосфору, заліза в крові у жінок в І - III 
триместрах вагітності. Визначення ТЕР-тесту 
(Окушко, 1984) проводили для діагностики
функціонального стану емалі та індивідуального 
прогнозування виникнення карієсу. З метою роз
рахунку швидкості салівації слини проводили її 
забір натщесерце в градуйовану пробірку шля
хом спльовування [9]. В’язкість змішаної слини 
визначали за допомогою віскозиметра Освальда 
ВК-4 [9]. Мінералізуючий потенціал слини (МПС) 
оцінювали за її мікрокристалізацією та визнача
ли показник мікрокристалізації (ПМК) [9].

Синдром вегетативної дистонії (СВД) конста
тували з урахуванням результатів анкет двох 
типів: «Опитувальника для виявлення ознак ве
гетативних змін», на яку відповідає вагітна жінка, 
та «Схеми дослідження для виявлення ознак ве
гетативних розладів», яку заповнює лікар 
[10,11]. Стан вегетативної нервової системи 
оцінювали враховуючи три її основні характери
стики: вегетативний тонус, вегетативну
реактивність та вегетативне забезпечення 
діяльності. Для обчислення вегетативного 
індексу (ВІ) Кердо використовували формулу -  
ВІ = (1 -  АТд / ЧСС) х  100. Позитивні значення 
індексу вказували на перевагу симпатичного 
впливу, негативні - парасимпатичного, при 
повній рівновазі вегетативної нервової системи 
(ВНС) - ВІ=0 [11]. Нейропсихологічне обстежен
ня включало визначення рівня тривожності за 
шкалою Спілбергера-Ханіна, визначення типу 
особистості як риси характеру та рівня нейро- 
тизму, що корелює з вираженністю психо
емоційної напруги за допомогою опитувальника 
Айзенка [10,11].

Стан апарату кровообігу, що визначає 
стратегію адаптації, характеризували на основі 
індексу Робінсона, який іменується як “подвійний 
добуток” (ПД) за формулою - ПД = АТс х  ЧСС 
[12]. Для кількісної експрес-оцінки гемодинаміки 
застосували індекс - загальний гемодинамічний 
показник (ОГП) [13].

На основі даних антропометричного обсте
ження та показників вегетативного тонусу роз
раховували у динаміці спостереження 
адаптаційний потенціал (АП) системи кровообігу 
вагітних, що характеризував рівень здоров’я у 
балах [14]. Обов'язковим було врахування віку, 
росту жінок, кількості вагітностей, Rh-фактору, 
групи крові та наявності екстрагенітальної 
патології.

Уява про адаптаційні реакції організму в 
значній мірі пов'язані з кількісно-якісними 
змінами лейкоцитарної формули периферійної 
крові. Використання математичних інтегральних 
показників, частина яких змінюється уже в 
переднозологічному періоді, дозволяє оцінити в 
динаміці стан різних ланок імунної системи [15]. 
Використовували визначення лейкоцитарного 
індексу (ЛІ), лейкоцитарного індексу інтоксикації
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(ЛII), індекс зсуву лейкоцитів (ІСЛ), індекс 
співвідношення лейкоцитів і ШОЕ (ІЛШОЕ), 
лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс (ІЛГ), за
гальний індекс (ЗІ), індекс співвідношення 
нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ), індекс 
співвідношення нейтрофілів і моноцитів (ІСНМ), 
індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів 
(ІСЛМ), індекс співвідношення лімфоцитів і 
еозинофілів (ІСЛЕ), індекс алергізації (ІА).

Дані, отримані у пацієнток в різні триместри 
вагітності, порівнювали за непараметричним ме
тодом парних порівнянь Уілкоксона. Для вив
чення кореляційних зв'язків, що утворюють по
казники, застосовували факторний аналіз [16
19].

Результати д о с л ід ж е н н я

Аналіз динаміки досліджуваних показників 
психологічного, вегетативного, соматичного та 
стоматологічного статусу вагітних показав 
наявність достовірних змін за цілим рядом 
параметрів (табл. 1). Загалом у всіх триместрах 
відмічається збільшення інтенсивності карієсу за

рахунок зростання поширеності карієсу. Виявле
но погіршення гігієни порожнини рота і одночас
не збільшення індексу зубного нальоту. Зростає 
інтенсивність і запальних процесів у тканинах 
ясен, як у другому, так і третьому триместрах 
вагітності, що підтверджується отриманими ре
зультатами термометрії. Зміна ваги тіла вагітної, 
нейроендокринні зсуви в організмі зумовлюють і 
динаміку показників міокардіального гомеостазу, 
функціонування вегетативної нервової системи. 
В той же час зареєстровано достовірне змен
шення салівації протягом вагітності при 
збільшенні вязкості ротової рідини та зменшення 
емалевої резистентності зубів (див. табл. 1). При 
цьому іонізований кальцій крові та концентрація 
заліза у третьому триместрі достовірно нижчі, 
порівняно із аналогічними показниками першого 
триместру, тоді як вміст фосфору у крові 
достовірно вищий. Мають суттєві відмінності і 
кількісні показники лейкоцитів, еритроцитів у 
кожному із триместрів вагітності.

Таблиця 1
Зміни показників клініко-лабораторних досліджень вагітних у різні триместри вагітності (M±m)

Показник І триместр II триместр III триместр
К 1,31±0,27 1,47±0,27 1,82±0,27 **#
КПВ 4,78±0,46 4,98±0,46 5,25±0,47 **#
Індекс ЗН 0,34±0,03 0,43±0,03 0,51±0,04** #
ГІ 0,39±0,05 0,49±0,05 0,58±0,06** #
РМА 5,9±1,22 9,36±1,62 13,82±0,12 **#
Індекс Muhlemann-Sax 1,06±0,21 1,34±0,23 1,73±0,27**#
Термометрія 35,66±0,07 35,82±0,07 35,92±0,06
ЧСС, уд/хв 77,45±0,93 76,12±0,84 79,12±0,80 **#
Вага, кг 63,71±1,68 67,27±1,71 69,89±0,80**#
АТс, мм рт.ст. 123,72±0,97 109,31±1,52* 116,22±1,13 **#
АТд, мм рт.ст. 79,80±1,58 66,57±0,93 72,15±0,92 **#
ВІ, у.од. 1,07±0,30 0,32±0,35 0,48±0,59 **#
Ортостатична проба, уд/хв 16,41±0,56 8,31±0,41 15,94±0,54 **#
Рефлекс Дан’їні-Ашнера, уд/хв -4,1±0,45 -6,0±0,49 -3,37±0,74#
СВД, бали 31,63±2,59 30,02±3,21 39,65±3,95 **#
Адаптаційний потенціал, бали 10,05±1,11 9,63±0,11 12,09±0,11 **#
Індекс Робінсона 95,86±1,40 83,39±1,58 99,08±1,53**#
реактивна тривожність 51,92±0,51 42,24±0,39 44,47±0,74
ОГП 169,26±1,54 166,8±1,72 171,57±1,51**#
V салівації, мл/хв 0,4±0,01 0,34±0,01 0,31±0,01**#
В’язкість, сП 1,73±0,10 1,96±0,08 2,55±0,04 **#
ПМК, бали 0,44±0,03 0,42±0,03 0,34±0,03**#
ТЕР-тест, % 32,75±1,19 35,25±1,32 36,86±1,36
Са, мкмоль/л 2,24±0,02 - 2,11±0,03
Р, ммоль/л 1,07±0,01 - 1,13±0,01
Fe 11,68±0,28 10,82±0,29
ЛІ 0,48±0,02 0,46±0,01 0,54±0,09
ЛІІ 1,81±0,07 1,9±0,07 1,93±0,06
ІСЛ 1,94±0,07 2,05±0,07 2,06±0,07
ІЛГ 4,34±0,13 4,15±0,13 4,08±0,13
ІСНЛ 2,38±0,11 2,49±0,1 2,54±0,1
ІСНМ 3,72±0,1 4,04±0,1 4,24±0,1**#
ІСЛЕ 18,05±1,23 20,1±1,35 20,61±1,36
ІА 3,19±0,07 2,97±0,07 2,82±0,06 **#

Примітка:
* - вірогідність відмінностей показників І та II триместру, р <0,05;
# - вірогідність відмінностей показників II та III триместру, р <0,05; 
** - вірогідність відмінностей показників І та III триместру, р <0,05.
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Слід відмітити, що із досліджуваних 73 показ
ників суттєві зміни зареєстровані по 42. Проана
лізувавши їхні кореляційні взаємозв’язки та за
стосувавши факторний аналіз, отримано динамі
ку змін ключових параметрів саногенетичних та 
патогенетичних реакцій організму вагітних у різні 
терміни вагітності (критерій Уілкоксона (р <0,05)).

Так, у період адаптації організму жінки до вагі
тності в І триместрі із 73 ознак, що включали 
аналіз, сформувалася 21 головна компонента з 
власними значеннями, більшими 1,0, які разом 
поглинали більше 86% загальної дисперсії, при
чому на перші 4 головних компоненти (фактори) 
припало 38% загальної дисперсії. Більш деталь
ний аналіз отриманих результатів засвідчив, що 
перший фактор, який має високу долю поглину
тої дисперсії (11,7%), охоплює гематологічні по
казники формули крові у взаємозв'язку з показ
никами мінерального обміну. Майже рівноцінним 
за дисперсією поглинання ознак (11,6%) харак
теризується другий фактор (проіменований нами 
як пародонтологічний), який включає показники 
гігієни порожнини рота, захворюваності тканин 
пародонта, потреби їх в лікуванні та дані термо
метрії ясен, як функціонального методу дослі
дження стану тканин пародонта. По значимості 
(8,2% дисперсії) виділився третій фактор (на
званий міокардіально-гемодинамічний), сфор
мований показниками ЧСС, АТС , індекс 
Робінсона, АП, загального гемодинамічного 
індексу (ОГП), ваги. Особливої уваги заслуговує 
4-й фактор (вегетативний), відсоток поглинутої 
дисперсії якого складає 6,8%. До його складу 
увійшли показники одонтопатології (карієс (К), 
показник інтенсивності карієсу (КПВ)) у 
взаємозв'язку з показниками вегетативної
нервової системи (таблиці Вейна).

Зі збільшенням терміну вагітності дещо 
змінився розподіл факторів в II триместрі. Так, 
перше місце посів фактор (16% поглинутої 
дисперсії), що утворився внаслідок підсилення 
взаємозв'язку гематологічних показників з 
міокардіально-гемодинамічними. Отримані ре
зультати співпадають із даними М.Ю. Антоненко 
про стан судинної системи в II триместрі 
вагітності [5]. Незмінним залишився
пародонтологічний фактор, який має 11,5% 
поглинутої дисперсії. Невід'ємною часткою в 
формуванні 3-го та 4-го факторів стали показни
ки характеристики вегетативної нервової систе
ми. В той же час до складу третього увійшли по
казники одонтопатології та деякі лейкоцитарні 
індекси (ІСНМ, ІА). Даний фактор має 7,3% 
поглинутої дисперсії. Лише на 1,6% менше по
переднього припадає на 4-й фактор, в якому 
домінують результати діагностики стану ВНС, 
зубів та приєднуються показники віку та нейро- 
тизму. Тому його умовно можна обє'днати в 
один фактор -  вегетативний.

В організмі вагітної, що в III триместрі
перебуває під впливом значних гормональних 
змін та судинних навантажень, під час аналізу

досліджуваних показників головним виявився 
достатньо сильний фактор (14,8%), що як і в II 
триместрі, об'єднав гематологічний та 
міокардіально-гемодинамічний, та показник 
мікрокристалізації слини. Стабільно незмінним 
залишається пародонтологічний фактор протя
гом всієї вагітності та складає 12% поглинутої 
дисперсії. Практично рівнозначними (5,3-5,1%), 
але ж  вагомими, визначилися наступні фактори:
3-й склали дані наявності соматичної патології, 
віку, а до 4-го фактору увійшли показники стану 
ВНС, ЧСС і також стан загального здоров’я.

Проведений факторний аналіз досліджуваних 
показників здійснений і на більш чисельній групі 
обстежених вагітних у першому триместрі (104 
жінки контрольної та дослідної груп), який особ
ливо важливий, як для організму сам ої жінки, так 
і майбутньої дитини. Виявлено, що найбільший 
відсоток дисперсії (8,8%) має фактор, який 
групує переважно показники периферійної фор
мули крові, що співпадає із результатами мате
матичного аналізу на попередній меншій вибірці 
обстежених вагітних. Зазначені показники лабо
раторного обстеження достатньо важливі у 
діагностичному процесі при вагітності, оскільки 
можуть свідчити про розвиток ендогенної 
інтоксикації при загрозі преривання вагітності чи 
гестозах, особливо при наявності запальних змін 
у тканинах ясен [4]. Тому застосуваня
гематологічних індексів при аналізі клінічних 
показників крові є доцільним та суттєво
необхідним у вагітних.

Аналогічні результати факторного аналізу на 
великій вибірці обстежених у першому триместрі 
отримані стосовно названого нами 
пародонтологічного фактору. За ступенем 
поглинутої дисперсії він також посів друге місце 
(8,2%) і має показники гігієни порожнини рота та 
потреби в лікуванні тканин пародонта. Наступ
ним за значимістю кількості взаємопов’язаних 
показників (6,3%) є фактор, де найбільше 
параметрів зосереджено навколо показників 
гемодинаміки вагітної, а саме, міокардіального 
гемостазу (ЧСС, АТС , індекс Робінсона, 
адаптаційний потенціал (АП)). Таким чином, 
отримані результати ще раз підтвердили
правильність вибраної попередньої його назви -  
міокардіально-гемодинамічний, а головне -  
значимість і роль судинних змін як у розвитку 
патологічних процесів, так і формуванні 
адаптаційних реакцій. Практично рівнозначними 
(3,9% та 4,6% поглинутої дисперсії) визначилися
4-й та 5-й фактори, на яких групуються показни
ки обстеження стану вегетативної нервової сис
теми, що є доказом значення 
психофізіологічного статусу ж інки для нормаль
ного перебігу вагітності та формування захво
рювань психосоматичної природи, до яких мож
ливо віднести і генералізовані запально- 
дистрофічні хвороби тканин пародонта [17].

Таким чином, проведений факторний аналіз 
досліджуваних показників психологічного, сома
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тичного, стоматологічного статусів вагітних 
дозволяє виділити головні напрямки суттєвих 
змін в організмі майбутніх мам, ключові пара
метри для їх діагностики, що особливо важливо 
для організації індивідуальних профілактично- 
лікувальних заходів на етапах планування та 
ведення вагітності.
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Реферат
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕНЩИН В ДИНАМИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Островская Л.И.
Ключевые слова: беременность, факторный анализ, непараметрический метод парных сравнений, ткани паро- 
донта.

Рассмотрены клинико-лабораторные показатели у женщин в разные триместры беременности. С 
помощью факторного анализа и непараметрического метода парных сравнений Уилкоксона проведен 
статистический анализ исследуемых показателей с выделением главных факторов, которые образу
ют основные ключевые звенья при беременности в тканях пародонта.

Sum m ary
FACTORIAL ANALYSIS OF CLINICAL AND LABORATORY FINDINGS DURING THE DYNAMICS OF PREGNANCY 
Ostrovska L.I.
Key words: : pregnancy, factor analysis, nonparametric method of paired comparisons, parodontium tissues.

Clinical and laboratory indices in women in various trimesters of pregnancy have been studied in the pre
sent research. The static analysis of the indices accompanied with the determination of main factors form
ing the key pathologic chains in changes of periodontium tissues during the pregnancy has been carried out 
by applying the factor analysis and nonparametric method of paired comparisons by Wilkokson.
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