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Довгий час гіалуронова кислота успішно вико-
ристовується в багатьох галузях медицини, особ-
ливе місце вона посідає в естетичному напрямку. 
Останнім часом все частіше стали застосовувати-
ся препарати на її основі в стоматології. 

Мета – з’ясувати клінічну ефективність препа-
рату „Hyadent BG” при лікуванні рецесії ясен. 

У ході нашого дослідження було проведено 
обстеження 128 пацієнтів з рецесією ясен. Після 
проведеного нами лікування було оцінено клініч-
ний стан тканин пародонту на підставі аналізу да-
них пародонтальних, гігієнічних індексів та індексів 
гіперестезії зубів. Статистичне обчислення цифро-
вих значень здійснювали на комп’ютері за стан-
дартними статистичними методами, на основі яких 
були опрацьовані алгоритми обчислення введених 
у таблиці значень (операційна система Linux, база 
даних MySQα, мова програмування Perl).  

Аналіз значень пародонтальних індексів у осіб 
груп дослідження з рецесією ясен через 12 місяців 
після лікування показав, що в обох групах дослі-
дження значення індексу РМА було вірогідно мен-
ше стосовно даних до лікування: при застосуванні 
„Hyadent BG” – у 3,3 раза, а у осіб контрольної гру-
пи – у 1,2 раза, р<0,01. Індекс кровоточивості ясен, 
при застосуванні „Hyadent BG” був достовірно мен-
ше стосовно даних до лікування, р<0,01, слід від-
значити, що при лікуванні рецесії ясен мінімальне 
значення Ікр відзначали при застосуванні „Hyadent 
BG” – 1,35±0,04 бала, р1<0,01. У осіб груп дослі-
дження через 12 місяців спостережень, при засто-
суванні „Hyadent BG” втрата епітеліального прикрі-
плення була мінімальною – 1,73±0,13 мм, р<0,01. 
Також у результаті проведених досліджень встано-
влено, що у хворих з рецесією ясен через 12 міся-
ців досліджень значно зменшилась гіперестезія 
зубів за даними індекса розповсюдженості гіперес-
тезії зубів та індекса інтенсивності гіперестезії зу-
бів. При цьому, значення ІРГЗ при застосуванні 

„Hyadent BG” було у 2,3 раза, а у осіб групи контро-
лю – у 1,3 раза, р<0,01, менше стосовно даних до 
лікування.  

Ефективність гігієни ротової порожнини суттє-
во покращилась при лікуванні рецесії ясен за допо-
могою „Hyadent BG” стосовно значень до лікуван-
ня, р<0,01, та за критеріями індексу відповідала 
задовільній гігієні порожнини рота.  

Таким чином, результати запропонованого на-
ми лікування хворих у віддалені терміни спостере-
ження довели переконливу перевагу „Hyadent BG”, 
що підтверджено даними параклінічних індексів. 

Ключові слова: рецесія ясен, гіалуронова кис-
лота, параклінічні індекси. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота являє собою фрагмент 
науково-дослідної роботи кафедри дитячої стома-
тології ДВНЗ Тернопільський національний медич-
ний університет ім. І. Я. Горбачевського «Вивчення 
метаболічного гомеостазу організму при захворю-
ваннях органів ротової порожнини у осіб різного 
віку та оптимізація їх лікування та профілактики», 
№ державної реєстрації 0116U004146. 

Вступ. Рецесія ясен представляє собою мігра-
цію ясневого краю в апікальному напрямку, що 
призводить до оголення поверхні кореня зуба, про-
вокує порушення оптимального естетичного вигля-
ду та може сприяти виникненню каріозного дефек-
ту у цементі кореня [1, 6]. Згідно даних, більше  
50% людей віком 18–64 роки мають клінічні ознаки 
однієї із форм рецесії ясен, а поширеність даної 
патології серед населення старшого віку переви-
щує 88% [3, 8]. 

Вибір адекватного методу лікування подібних 
уражень залежить від причин їх виникнення та ха-
рактеру прогресування [2], поширеності патологіч-
ного процесу та його ступеня, а також від індивіду-
альних клінічних умов та побажань хворого щодо 
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закриття області рецесії з використанням терапев-
тичних і хірургічних підходів лікування [4].  

На сьогодні, у естетичній стоматології, для ко-
рекції м’яких тканин, успішно застосовують препа-
рати природного походження пластикостимулю-
вальної дії, що містять гіалуронову кислоту, кола-
ген, еластин та ін., та їх синтетичні аналоги [9]. Такі 
препарати, завдяки особливим протизапальним 
властивостям, прискорюють процеси загоєння ран, 
зменшують набряк і болючість, покращують реге-
нерацію та позитивно впливають на остеоіндукцію; 
у аугментаційній хірургії виконують роль біологіч-
них мембран, що обумовлено повільним всмокту-
ванням даних препаратів [10]. Серед беззаперечно 
важливих властивостей пластикостимулювальних 
препаратів слід відзначити: покращення мікроцир-
куляції, прискорення процесів виведення продуктів 
розпаду та токсинів, посилення обміну речовин, 
підвищення місцевого імунітету, антибактеріальний 
ефект [11].  

Зважаючи на перелічені переваги гіалуронової 
кислоти для нашого дослідження з метою лікуван-
ня було обрано препарат „Hyadent BG” (Німеччина, 
Свідоцтво про державну реєстрацію № UA. TR. 
039.343/1), котрий спеціально розроблений для 
використання в стоматології і володіє відповідними 
акредитаційними документами.  

Мета дослідження – з’ясувати клінічну ефек-
тивність препарату „Hyadent BG”при лікуванні ре-
цесії ясен. 

Матеріал та методи дослідження. У ході на-
шого дослідження було проведено обстеження 128 
пацієнтів з рецесією ясен, котрих розділили на ос-
новну групу – 81 пацієнт (де застосовувався препа-
рат „Hyadent BG”, на етапі підтримуючої терапії), та 
контрольну групу – 47 пацієнтів з рецесією ясен 
без використання пластикостимулювальних препа-
ратів на етапі підтримуючої терапії.  

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 
людської гідності в зв'язку з застосуванням досяг-
нень біології та медицини: Конвенція про права 
людини та біомедицину (ETS № 164)» від  
04.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). Батьки кожного паці-
єнта підписували інформовану згоду на участь у 
дослідженні, вжиті всі заходи для забезпечення 
анонімності пацієнтів. 

Для вивчення інтенсивності і поширеності за-
пального процесу в яснах, нами застосувалася 
модифікована методика визначення папілярно-
маргінально-альвеолярного індексу (РМА) запро-
понованого I. Shour, M. Massler у відсотках за 
Č. Parma. Індекс кровоточивості ясен визначали 
після зондування за H. R. Mühlemann (Ікр) [6]. 

Втрату зубоясенного епітеліального прикріплення 
(ВЕП) визначали за допомогою градуйованого па-
родонтального зонду у мм, обраховуючи середнє 
значення за вимірами у 4 точках навколо кожно-
го зуба, за методикою Г. Ф. Білоклицької (2010) [7]. 
Гігієнічний стан ротової порожнин визначали за 
індексими гігієни J. C. Greene, J. R. Vermillion  
(OHI-S), індексом подразнення ясен О’Лірі (ІП) та 
індексом ефективності гігієни (ІЕГ) [5,12]. Вивчення 
індексу ІРГЗ та індексу ІІГЗ проводили за методи-
кою (Ю. А. Федоров, 1998).  

Статистичне обчислення цифрових значень 
здійснювали на комп’ютері за стандартними стати-
стичними методами, на основі яких були опрацьо-
вані алгоритми обчислення введених у таблиці 
значень (операційна система Linux, база даних 
MySQα, мова програмування Perl).  

Результати дослідження. Клінічний стан тка-
нин пародонта у хворих з рецесією ясен оцінювали 
через 12 місяців після лікування на підставі аналізу 
даних пародонтальних, гігієнічних індексів та індек-
сів гіперестезії зубів.  

Аналіз значень пародонтальних індексів у осіб 
груп дослідження з рецесією ясен через 12 місяці 
після лікування представлений у таблиці 1. 

У результаті проведеного лікування рецесії 
ясен, через 12 місяців досліджень встановлено 
(табл. 1), що в обох групах дослідження значення 
індексу РМА було вірогідно менше стосовно даних 
до лікування: при застосуванні „Hyadent BG” – у 3,3 
рази, а у осіб контрольної групи – у 1,2 рази, 
р<0,01. При цьому, значення РМА при застосуванні 
„Hyadent BG” було достовірно менше, ніж у осіб 
групи контролю, р, р1<0,01.  

Через 12 місяців досліджень індекс кровоточи-
вості ясен, при застосуванні „Hyadent BG” був дос-
товірно менше стосовно даних до лікування, 
р<0,01. Водночас, значення Ікр у пролікованих  

Таблиця 1 – Середні значення пародонтальних індек-
сів у хворих з рецесією ясен через 12 місяців після 
лікування 

Пародон-
тальні 
індекси 

До 
лікування 

Контрольна 
 група 

Основна  
група 

РМА,% 47,28±2,19 ° 38,24±2,05 ° 14,21±2,12 °, ∆ 

Ікр, бали 2,01±0,05 2,25±0,04 ° 1,35±0,04 °, ∆ 

ІР,% 
(індекс  
рецесії) 

32,40±2,16 39,15±2,16 °° 15,28±2,00 °, ∆ 

ВЕП, мм 2,57±0,21 2,93±0,16 1,73±0,13 °, ∆ 

Примітки: °р<0,01; °°р<0,05 – достовірна різниця зна-
чень стосовно даних до лікування; ∆р1<0,01 – достовірна 
різниця значень стосовно даних у хворих контрольної 
групи. 
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збільшилось та дорівнювало даним до лікування, 
р>0,05. Слід відзначити, що при лікуванні рецесії 
ясен мінімальне значення Ікр відзначали при за-
стосуванні „Hyadent BG” – 1,35±0,04 бала, р1<0,01. 

Індекс рецесії ясен (ІР) через 12 місяців дослі-
джень у хворих з рецесією ясен достовірно знижу-
вався при застосуванні „Hyadent BG” – у 2,1 рази, 
р<0,01, стосовно даних до лікування. Водночас, у 
осіб контрольної групи визначали зростання даних 
проаналізованого індексу, р<0,05. Як при аналізі 
значень попередніх індексних балів, значення ІР 
при використанні „Hyadent BG” було найменшим зі 
значенням 15,28±2,00%, р1<0,01. 

У результаті проведеного лікування у осіб груп 
дослідження через 12 місяців спостережень, при 
застосуванні „Hyadent BG” втрата епітеліального 
прикріплення (ВЕП) була мінімальною – 1,73± 
±0,13 мм, р<0,01. При лікуванні рецесії ясен у осіб 
контрольної групи значення ВЕП відповідало да-
ним до лікування, р>0,05. 

У результаті проведених досліджень встанов-
лено, що у хворих з рецесією ясен через 12 місяців 
досліджень значно зменшилась гіперестезія зубів 
за даними індекса розповсюдженості гіперестезії 
зубів (ІРГЗ) та індекс інтенсивності гіперестезії зу-
бів (ІІГЗ) (табл. 2). При цьому, значення ІРГЗ при 
застосуванні „Hyadent BG” було у 2,3 раза, а у осіб 
групи контролю – у 1,3 рази, р<0,01, менше стосов-
но даних до лікування. При цьому, значення ІІГЗ 
зменшувались в обох групах дослідження у 1,5 
рази стосовно значень до лікування, р<0,01.  

Через 12 місяців спостережень (табл. 3), у хво-
рих з рецесією ясен, у результаті проведеного ліку-
вання визначалось покращення стану гігієни поро-
жнини рота за індексом OHI–S. При цьому, значен-
ня проаналізованого індексу було при використанні 
„Hyadent BG” – у 1,7 рази, а у осіб контрольної гру-
пи – у 1,3 рази менше стосовно значень до ліку-
вання, р<0,01. 

Значення індексу подразнення (ІП), через 12 
місяців досліджень, дорівнювали значенням до 
лікування, р>0,05, у пролікованих контрольної гру-
пи та було достовірно нижче при використанні 
„Hyadent BG” (у 1,5 рази), стосовно даних до ліку-
вання, р<0,05. 

Ефективність гігієни ротової порожнини (ІЕГ) 
суттєво покращилась при лікуванні рецесії ясен за 
допомогою „Hyadent BG” стосовно значень до ліку-
вання, р<0,01, та за критеріями індексу відповідала 
задовільній гігієні порожнини рота. У осіб контроль-
ної групи значення ІЕГ дорівнювало даним до ліку-
вання, р>0,05 та свідчило про незадовільний гігієні-
чний стан ротової порожнини. 

Клінічна оцінка стану тканин пародонта у хво-
рих з рецесією ясен через 12 місяців спостережень 
показали (рис. 1), що „нормалізація” стану тканин 
пародонта діагностувалась у 22,22±8,0% осіб конт-
рольної групи та у 82,14±7,24% пролікованих за 
допомогою „Hyadent BG”, р<0,01. „Покращення” 
стану тканин пародонта визначали у 37,04±9,29% 
пролікованих контрольної групи та у 17,85±7,24% – 
при застосуванні „Hyadent BG”, р>0,05. 

Лікування рецесії ясен виявилось неефектив-
ним у 40,74 ± 9,46% пролікованих групи контролю. 

Таблиця 2 – Середні значення індексів гіперестезії 
зубів у хворих з рецесією ясен через 12 місяців після 
лікування 

Індекси 
гіперестезії 

зубів 

До  
лікування 

Контрольна 
група 

Основна  
група 

Індекс розпо-
всюдженості 
гіперестезії,% 

45,59±1,49° 35,55±1,34° 20,20±1,51°,∆ 

Індекс інтен-
сивності гіпе-
рестезії,% 

2,51±0,09° 2,04±0,09° 1,96±0,11° 

Примітки: °р<0,01 – достовірна різниця значень стосов-
но даних до лікування; ∆р1<0,01 – достовірна різниця 
значень стосовно даних у хворих контрольної групи. 

Таблиця 3 – Значення індексів гігієни ротової порож-
нини у хворих з рецесією ясен через 12 місяців після 
лікування 

Індекси 
гігієни  

порожнини рота 

До  
лікування 

Контрольна 
група 

Основна  
група 

Індекс Green-
Vermillion 
(OHI–S), бали 

2,43±0,04° 1,91±0,06° 1,43±0,06°, ∆ 

Індекс подраз-
нення О’Лірі (ІП), 
бали 

1,70±0,21 2,11±0,20 1,59±0,23°°,∆ 

Індекс ефектив-
ності гігієни (ІЕГ), 
бали 

2,50±0,15 2,07±0,16 1,65±0,13°,∆∆ 

Примітки: °р<0,01; °°р<0,05 – достовірна різниця зна-
чень стосовно даних до лікування; ∆р1<0,01; ∆∆р1<0,05 – 
достовірна різниця значень стосовно даних у хворих 
контрольної групи. 

Рис. 1. Стан тканин пародонта у хворих з рецесією ясен 
через 12 місяців після лікування 
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При лікуванні рецесії ясен за допомогою „Hyadent 
BG” від’ємних результатів лікування не спостері-
гали. 

Обговорення отриманих результатів. Засто-
сування запропонованих нами лікувально-
профілактичних комплексів для профілактики та 
лікування рецесії ясен дозволило призупинити па-
тологічні процеси в яснах та поліпшити стан гігієни 
порожнини рота. Так, зміни гігієнічного стану поро-
жнини рота відзначалися на протязі всього періоду 
досліджень у пацієнтів основної і порівняльної гру-
пи. Така закономірність змін рівня гігієнічних індек-
сів відзначалася у пацієнтів з рецесією ясен в по-
рожнині рота основних груп і в групі порівняння 
через один рік. Найбільш ефективний результат 
лікування отримано при застосуванні лікувально-

профілактичного препарату „Hyadent BG”, що підт-
верджено покращеними даними пародонтальних 
та гігієнічних індексів стану порожнини рота. 

Висновки. Таким чином, результати лікування 
хворих у віддалені терміни спостереження довели 
переконливу перевагу „Hyadent BG”, що підтвер-
джено даними параклінічних індексів. Незважаючи 
на високу собівартість препарату „Hyadent BG”, 
вважаємо його застосування для лікування даної 
патології тканин пародонта цілком виправданим.  

Перспективи подальших досліджень. Про-
ведені дослідження в подальшому будуть сприяти 
впровадженню в практичну діяльність лікарів – 
стоматологів розробленої нами схеми лікування 
рецесії ясен із застосуванням препаратів на основі 
гіалуронової кислоти. 
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УДК 616.311.2’313.17-008.1 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦЕССИЕЙ ДЕСНЫ  
С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
Иськив М. О., Авдеев А. В.  
Резюме. Долгое время гиалуроновая кислота успешно используется в многих отраслях медицины, 

особое место она занимает в эстетическом направлении. В последнее время все чаще стали применять-
ся препараты на ее основе в стоматологии. 

Цель – выяснить клиническую эффективность препарата "Hyadent BG" при лечении рецессии десны. 
В ходе нашего исследования было проведено обследование 128 пациентов с рецессией десны. По-

сле проведенного нами лечения была оценено клиническое состояние тканей пародонта на основании 
анализа данных пародонтальных, гигиенических индексов и индексов гиперестезии зубов. Статистиче-
ское вычисления цифровых значений осуществляли на компьютере за стандартным статистическим ме-
тодом, в основе которых были разработаны алгоритмы вычисления введенных в таблицы значений 
(операционная система Linux, база данных MySQα, язык программирования Perl). 
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Анализ значений пародонтальных индексов у лиц групп исследования с рецессией десны через 12 
месяцев после лечения показал, что в обеих группах исследования значения индекса РМА было досто-
верно меньше относительно данных к лечению: при применении "Hyadent BG" – в 3,3 раза, а у лиц кон-
трольной группы – в 1,2 раза, р<0,01. Индекс кровоточивости десен, при применении "Hyadent BG" был 
достоверно меньше относительно данных к лечению, р<0,01, следует отметить, что при лечении рецес-
сии десны минимальное значение ИКР отмечали при применении "Hyadent BG" – 1,35±0,04 балла, 
р1<0,01. У лиц групп исследования через 12 месяцев наблюдений, при применении "Hyadent BG" потеря 
эпителиального прикрепления была минимальной - 1,73±0,13 мм, р<0,01. Также в результате проведен-
ных исследований установлено, что у больных с рецессией десны через 12 месяцев исследований зна-
чительно уменьшилась гиперестезия зубов по данным индекса распространенности гиперестезии зубов 
и индекса интенсивности гиперестезии зубов. При этом значение ИРГЗ при применении "Hyadent BG" 
было в 2,3 раза, а у лиц группы контроля – в 1,3 раза, р <0,01, меньше относительно данных к лечению.  

Эффективность гигиены полости рта существенно улучшилась при лечении рецессии десны с помо-
щью "Hyadent BG" относительно значений до лечения, р <0,01, и по критериям индекса отвечала удовле-
творительной гигиене полости рта. 

Таким образом, результаты предложенного нами лечения больных в отдаленные сроки наблюдения 
доказали убедительное преимущество "Hyadent BG", что подтверждено данными параклинических ин-
дексов. 

Ключевые слова: рецессия десны, гиалуроновая кислота, параклинические индексы. 
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Long-Term Results Gingival Recession Treatment with Medication based on Hyaluronic Acid 
Iskiv M. O., Avdeev O. V.  
Abstract. For a long time hyaluronic acid has been successfully used in many branches of medicine. It oc-

cupies a special place in the aesthetic direction. In recent years, increasingly began to apply medications on its 
basis in dentistry. 

The purpose of the study was to find out the clinical effectiveness of treatment for gingival recession with 
the use of the drug Hyadent BG. 

Material and methods. In our study we examined 128 patients with gingival recession. After our treatment, 
the clinical condition of the periodontal tissues was assessed based on the analysis of periodontal, hygienic and 
indexes of hyperesthesia of the teeth. The results were processed statistically. 

Results and discussion. Analysis of parodontal indexes in the study groups with gingival recession 12 
months after treatment showed that in both groups of studies of the PMA index, were less relevant to before 
treatment data: with the use of Hyadent BG by 3.3 times, in the control group by 1.2 times, p<0.01. The bleeding 
index, which was applied to Hyadent BG, was less reliable than before treatment, p<0.01. It should be noted 
that in the treatment of gingival recession, the minimum bleeding index value is noted with the application of 
Hyadent BG – 1.35±0.04, p1<0.01. In the study groups, after 12 months of observation, with the use of Hyadent 
BG, epithelial attachment lost was minimal – 1.73±0.13 mm, p<0.01. As a result of the studies we found out that 
after twelve months of research there was a decrease of hyperesthesia of the teeth and also indexes of the in-
tensity of hyperesthesia of the teeth. In this case, the value of intensity of hyperesthesia of the teeth in the appli-
cation of Hyadent BG was by 2.3 times, in control group it was by 1.3 times, p <0,01, lower data before treat-
ment. At the same time the indexes of intensity hyperesthesia of the teeth decreased in the treatment of the 
group of studies by 1.5 times compared with the values before treatment, p<0.01. After 12 months of observa-
tion the improvement of the oral hygiene status was determined for the OHI - S indexes, with the use of Hyadent 
BG by 1.7 times, and in the control group by 1.3 times less than before treatment, p <0.01. The value of the irri-
tation index after 12 months of study was equal to the value before treatment, p>0.05. In the treated control 
group and was significantly lower with the use of Hyadent BG by 1.5 times in relation to the data before treat-
ment, p <0.05. The effectiveness of oral hygiene improved significantly in the treatment of gum recession with 
the help of Hyadent BG in relation to the values before treatment, p<0.01, and according to the criteria of the 
index corresponded to satisfactory oral hygiene. Clinical evaluation of the state of periodontal tissues in patients 
with gingival recession after 12 months of observations showed that the "normalization" of periodontal tissues 
was diagnosed in 22.22±8.0% of the control group and 82.14±7.24% treated with Hyadent BG, p <0.01. Im-
provement of periodontal tissues was determined in 37.04±9.29% of the treated control group and 17.85±7.24% 
in the application of Hyadent BG, p>0.05. 

Conclusions. Thus, the results of our proposed treatment in the long term observations showed convincing 
advantage Hyadent BG which was confirmed by paraclinical indices. 

Keywords: gingival recession, hyaluronic acid, paraclinical indices. 
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