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1. ТЕМА 5: ОСОБЛИВІСТЬ ТАКТИКИ ПРИ ХРОНІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАННЯХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ, ПРИ 

НЕПЕРЕНОСИМОСТІ  КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(ГАЛЬВАНІЗМ, ГАЛЬВАНОЗ, ТОКСИЧНІ, АЛЕРГІЧНІ СТОМАТИТИ, 

КАНДИДОЗНИЙ СТОМАТИТ) 

 
2. Актуальність теми. Поряд з перевагами використання сплавів металів 

в конструкціях знімних та незнімних протезів, звертає на себе увагу факт 

збільшення кількості пацієнтів з непереносимістю до їх металевих складових 

частин. Клінічні прояви, що спостерігаються при цьому, мають складний 

патогенетичний механізм, обумовлений тим, що поряд із сенсибілізуючою 

також має місце токсична, механічна та електрохімічна дія металевих зубних 

протезів. Аспекти диференційної діагностики цих патологічних станів мають 

вирішальне значення в питаннях ефективного лікування та профілактики 

синдрому непереносимості сплавів металів зубних протезів (Тимофєєв О.О., 

2015). 

Акрилові пластмаси широко використовуються у практиці ортопедичної 

стоматології. Вони певною мірою задовольняють вимоги, що ставляться до 

матеріалів, з яких виготовляються базиси знімних зубних протезів, за 

біомеханічними та медико біологічними параметрами. Однак, виготовлені 

протези із акрилових пластмас можуть викликати патологічні зміни в тканинах 

протезного ложа, спричиняючи при цьому механічну, хіміко-токсичну, 

сенсибілізуючу та термоізолюючу дію на слизову оболонку порожнини рота, 

що проявляється у вигляді протезних стоматитів (Соколовська В. М., 

Нідзельський М. Я., Дудченко М. О., 2015). 

В основу виникнення протезних стоматитів покладена концепція 

запалення слизової оболонки порожнини рота. Навіть при відсутності 

клінічних проявів, запальні процеси зберігаються. Для протезних стоматитів 

характерний поліморфний перебіг: від безсимптомного – у період ремісії – до 

виражених алергічних проявів (Зверхановський О.А., 2020). 

Механічний, алергічний, хіміко-токсичний та бактеріальний вплив 

акрилових базисів надалі проявляється запально-реактивними змінами тканин 

протезного ложа, протезного поля і слизової оболонки порожнини рота у 

цілому. Слизова оболонка порожнини рота пристосована до короткочасного 

стиснення і навіть до періодичної малої травматизації при прийомі їжі. У той 

же час знімний пластинковий протез, як масивне стороннє тіло у порожнині 

рота, є постійним подразником слизової оболонки. 



3. Тривалість заняття: 4 год 

4. Навчальна мета. 

Знати: 

- Етіологію, патогенез та клініку хронічних захворювань слизової оболонки. 

- Вплив протезів та їх конструкційних матеріалів на тканини ротової 

порожнини та організму людини. 

- Клінічні прояви синдрому непереносимості сплавів металів зубних протезів. 

- Етіологічні чинники що призводять до розвитку синдрому непереносимості 

сплавів металів зубних протезів. 

- Диференційну діагностику синдрому непереносимості сплавів металів 

зубних протезів, протезних стоматитів різної етіології. 

- Методи підготовки ротової порожнини при протезуванні пацієнтів з 

хронічними захворюваннями слизової оболонки. 

- Принципи комплексного лікування синдрому непереносимості сплавів 

металів зубних протезів, протезних стоматитів різної етіології. 

- Профілактику синдрому непереносимості сплавів металів зубних протезів, 

протезних стоматитів різної етіології. 

 
Вміти: 

- Складати план обстеження пацієнтів з синдромом непереносимості сплавів 

металів зубних протезів, протезними стоматитами різної етіології залежно від 

особливостей клінічної картини. 

- Аналізувати результати додаткових методів обстеження. 

- Проводити диференційну діагностику, встановлювати попередній та 

остаточний діагноз у пацієнтів із синдромом непереносимості сплавів металів 

зубних протезів, протезними стоматитами різної етіології. 

- Визначити „причинний” протез та спланувати послідовність дій по 

усуненню негативних явищ. 

- Проводити лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, що 

виникли під впливом зубних протезів. 

- Обрати метод лікування сучасними, біоінертними ортопедичними 

конструкціями. 
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