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Використання імплантатів з різного матеріалу в 
медицині є на сьогодні досить актуальною пробле-
мою. На сьогодні залишається актуальним питання 
визначення впливу титанових кліпс на репаративну 
регенерації рани язика та щоки в динаміці після 
імплантації.  

Мета дослідження – встановити вплив титано-
вих кліпс на динаміку ранового процесу в тканинах 
щоки та язика після імплантації експерименталь-
ним тваринам.  

Експеримент проводився у 2015 році на кроли-
ках лінії шиншилла (n=8), тваринам було імпланто-
вано титанові кліпси у м’які тканини язика та щоки. 
Для вивчення динаміки зміни каналу пірсингу було 
проведено гістологічні дослідження на 7, 14, 28 та 
60 добу після імплантації. 

На 7 добу рановий канал язика та щоки запов-
нений великим об’ємом гнійно-некротичного ексу-
дату та детриту, стінка з ділянками некрозу та ви-
раженою запальною інфільтрацією, яка представ-
лена нейтрофільними гранулоцитами; епітеліаль-
ний регенерат за ходом ранового каналу не сфор-
мований, у більшій частині щоки – без епітелізації. 
На 14 добу ранові канали язика та щоки заповнені 
великим об’ємом гнійно-некротичного детриту, епі-
теліальний регенерат переривчастий, нерівномір-
ний за товщиною з ознаками гіпер- та паракерато-
зу. У стінці ранових каналів визначаються ділянки 
некрозу та виражена запальна інфільтрація, пред-
ставлена нейтрофільними гранулоцитами; у рано-
вому каналі щоки також формуються акантотичні 
розростання. На 28 добу епітелізації рановий ка-
нал язика епітелізовано з дорсальної та вентраль-
ної поверхні, епітелій переривчастий, нерівномір-
ний за товщиною з ознаками акантозу, гіпер- і па-
ракератозу. Субепітеліально визначається грану-
ляційна тканина, слабко фуксинофільні колагенові 
волокна, небагаточисельні клітини фібробластич-
ного ряду, лімфоцитоподібні, плазматичні клітини, 
лаброцити та нейтрофільні гранулоцити; у раново-
го каналі щоки визначається його нерівномірна 
епітелізація з ділянками некрозу та нейтрофільни-

ми гранулоцитами, епітелій має ознаки гіпер-, па-
ракератозу та акантозу, грануляційна тканина – з 
вираженим набряком та запальною інфільтрацією. 
На 60 добу рановий канал язика вкрито витонче-
ним багатошаровим плескатим епітелієм з ознака-
ми гіперкератозу, паракератозу і акантозу, субепі-
теліально – грануляційна тканина з волокнистими 
структурами, поодинокими фібробластами та суди-
нами. В стінці ранового каналу зберігаються ділян-
ки запальної інфільтрації, у глибоких відділах язи-
ка – запалення за участю нейтрофільних грануло-
цитів. У рановому каналі щоки також визначається 
формування акантотичних та псевдоепітеліоматоз-
них розростань; формування об’ємної грануляцій-
ної тканини на пізніх термінах регенеративного 
процесу може призвести до формування у місці 
пірсингу келоїдних рубців.  

Ключові слова: інтраоральний пірсинг, кроли-
ки, титанові кліпси, інтраоральна імплантація, ке-
лоїдні рубці. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана згідно з ком-
плексним планом наукових досліджень Харківсько-
го національного медичного університету МОЗ 
України та є складовою частиною загальної теми 
науково-дослідної роботи «Діагностика та лікування 
захворювань органів та тканин щелепно-лицевої 
ділянки», № державної реєстрації 0113U002274. 

Вступ. Використання імплантатів з різного ма-
теріалу в медицині є на сьогодні досить актуаль-
ною проблемою. За даними В. О. Богуслаєва із 
співавт. [1], імплантати із титану мають низку пози-
тивних якостей: високу біологічну інертність, коро-
зійну стійкість і високі механічні властивості. При 
цьому біосумісність імплантатів з титанових спла-
вів досягають за рахунок застосування біосумісних 
покриттів. У стоматологічній практиці титан для 
виготовлення імплантатів використовують досить 
часто, в тому числі застосовують різні покриття для 
покращення його імплантаційних характеристик, в 
тому числі й антибактеріальних якостей [2-4]. За 



  Експериментальна медицина і морфологія 

 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 6 (22) 87  

а 

даними А. М. Потапчука [5], дентальні імплантати 
не повинні викликати болю та місцевого запален-
ня. За даними I. Kapferer із співавт. [6], під час пір-
сингу язика у пацієнтів було знайдено підвищену 
кількість стафілококів на титанових імплантатах, 
що може свідчити про підвищений ризик усклад-
нень. Експериментальне дослідження 2004 року 
щодо клініко-патологічної характеристики пірсингу 
язика у собак з титановими імплантатами виявило 
розростання волокнистої сполучної тканини із по-
вторною епітелізацією та розвитком гранульомато-
зного запалення [7]. Однак це дослідження є пооди-
ноким, що робить актуальним питання визначення 
впливу титанових кліпс на репаративну регенерації 
рани язика та щоки в динаміці після імплантації. 

Мета дослідження – встановити вплив титано-
вих кліпс на динаміку ранового процесу в тканинах 
щоки та язика після імплантації експерименталь-
ним тваринам. 

Матеріал і методи досліджень. Експеримент 
проводився у 2015 році на кроликах лінії шиншилла 
(n=8). Всі дослідження були проведені відповідно до 
вимог Європейської конвенції по захисту хребетних 
тварин (Страсбург, 18.03.1986 р.), директиви Ради 
Європейського економічного товариства по захисту 
хребетних тварин (Страсбург, 24.11.1986) та за-
тверджені протоколом № 6 засідання комісії з пи-
тань етики та біоетики Харківського національного 
медичного університету від 5 червня 2013 р.  

Тваринам було імплантовано титанові кліпси у 
м’які тканини язика та щоки. Для вивчення динамі-
ки зміни каналу пірсингу було проведено гістологіч-
ні дослідження на 7, 14, 28 та 60 добу після імплан-
тації. Морфологічні дослідження м’яких тканин язи-
ка та щоки проводились на базі Центральної нау-
ково-дослідної лабораторії та кафедри патологіч-
ної анатомії Харківського національного медичного 
університету. В основу цього дослідження покладе-
но морфологічне дослідження перебігу запального 
процесу при використанні титанових пірсингових 
кліпс. У виведених з експерименту тварин відбира-
ли фрагменти язика та щоки з ділянок встановлен-
ня кліпс. Одержаний матеріал фіксували у 10%-му 
водному розчині нейтрального формаліну. Після 
закінчення спиртової проводки матеріал піддавали 
парафіновій проводці, після чого виготовляли зрізи 
товщиною 4-5×10-6м. Фарбування гематоксиліном 
та еозином використовували для оцінки загального 
стану досліджуваних тканин, фарбування за Ван 
Гізоном – для виявлення та диференціації сполуч-
нотканинних структур [8]. Вивчення та описання 
мікропрепаратів та мікроскопічне фотографування 
проводили на мікроскопі "Olympus" BX-41 (Японія). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
На 7 добу рановий канал язика на поперечному 

зрізі широкий, заповнений великим об’ємом гнійно-
некротичного ексудату. У стінці ранового каналу 
визначаються ділянки некрозу та виражена запаль-
на інфільтрація, яка представлена нейтрофільни-
ми гранулоцитами (рис. 1-а). Епітеліальний реге-
нерат за ходом ранового каналу не сформований. 
По краях ранового каналу визначається грануля-
ційна тканина з багаточисельними судинами, ди-
фузно інфільтрована нейтрофільними гранулоци-
тами. Волокнисті структури грануляційної тканини 
слабко фуксинофільні, розташовані хаотично, пе-
реважно периваскулярно. У ділянках, де рановий 
канал проходить через поперечно-смугасті м’язи 
язика, визначається дифузна нейтрофільна інфіль-
трація. На 7 добу у просвіті поперечного зрізу ра-
нового каналу щоки визначається гнійно-
некротичний детрит, у більшій частині – без епіте-
лізації. Рідко у краях каналу присутні острівці бага-
тошарового плескатого епітелію. Присутня в стінці 
ранового каналу грануляційна тканина характери-
зується вираженим набряком та вираженою запа-
льною інфільтрацією нейтрофільними гранулоци-
тами (рис. 1-б). 

На 14 добу рановий канал язика на поперечно-
му зрізі заповнений великим об’ємом гнійно-
некротичного детриту. Пласт епітеліального реге-
нерату переривчастий, нерівномірний за товщиною: 
від тонкого до різко потовщеного з акантотичними 
розростаннями, ознаками гіпер- та паракератозу. У 
стінці ранового каналу визначаються ділянки некро-
зу та виражена запальна інфільтрація, представле-
на нейтрофільними гранулоцитами. По краях рано-
вого каналу визначається грануляційна тканина з 
багаточисельними судинами та елементами лімфо-
плазмоцитарного, макрофагального та фіброблас-
тичного ряду. Базальні мембрани судин грануляцій-
ної тканини тонкі. Волокнисті структури грануляцій-
ної тканини слабко фуксинофільні та розташовані 
хаотично, переважно – периваскулярно (рис. 2-а). 

Рис. 1. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки 
на 7 добу після імплантації титанової кліпси:  

а – гнійно-некротичний детрит на поперечному зрізі ра-
нового каналу язика. Зб.×100. Фарбування за Ван Гізо-
ном; б – гнійно-некротичний детрит в рановому каналі 
щоки та стінка каналу, інфільтрована нейтрофілами. 

Зб.×100. Фарбування гематоксиліном та еозином 

 

б 
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На 14 добу у просвіті поперечного зрізу ранового 
каналу щоки визначається гнійно некротичний ек-
судат, канал епітелізовано по всьому колу, однак 
часто новоутворений епітелій вторинно некротизо-
ваний, а зони некрозу дифузно інфільтровані нейт-
рофільними гранулоцитами. Багатошаровий плес-
катий зроговілий епітелій характеризується ознака-
ми гіпер- і паракератозу, а також формуванням 
акантотичних розростань. Прилегла до епітелію 
грануляційна тканина – з вираженим набряком та 
запальною інфільтрацією та участю нейтрофільних 
гранулоцитів (рис. 2-б).  

На 28 добу епітелізації рановий канал язика 
епітелізовано як з дорсальної, так і з вентральної 
поверхні. При цьому пласт епітеліального регене-
рату переривчастий, нерівномірний за товщиною – 
від тонкого до різко потовщеного з ознаками акан-
тозу, гіпер- і паракератозу. Субепітеліально визна-
чається грануляційна тканина, колагенові волокна 
якої характеризуються слабкою фуксинофілією, що 
свідчить про уповільнення процесів дозрівання 
колагену. Серед клітинних елементів грануляційної 
тканини присутні небагаточисельні клітини фіброб-
ластичного ряду, лімфоцитоподібні, плазматичні 
клітини, лаброцити та нейтрофільні гранулоцити 
(рис. 3-а). 

На 28 добу на поперечному зрізі ранового ка-
налу щоки визначається його епітелізація, при цьо-
му пласт епітеліального регенерату нерівномірний 
за товщиною, з ділянками некрозу, дифузно інфіль-
трованого нейтрофільними гранулоцитами. У ново-
утвореному епітелії є ознаки гіпер-і паракератозу, а 
також акантозу. Прилегла до епітелію грануляційна 
тканина займає значний об’єм у стінці ранового 
каналу, характеризується вираженим набряком та 
запальною інфільтрацією за участю нейтрофільних 
гранулоцитів (рис. 3-б). 

На 60 добу повздовжній зріз ранового каналу 
язика епітелізовано, багатошаровий плескатий 
епітелій з ознаками гіперкератозу, паракератозу і 

акантозу (рис. 4-а). Місцями епітеліальне висти-
лання витончена або відсутня. Субепітеліально 
підлягає дозріваюча грануляційна тканина, яка 
представлена фуксинофільними волокнистими 
структурами, які мають пучкову будову, не багато-
чисельними фібробластами та невеликою кількіс-
тю судин. В стінці ранового каналу зберігаються 
ділянки запальної інфільтрації, представленої лім-
фатичними та макрофагальними елементами з 
нейтрофільними гранулоцитами. У глибоких відді-
лах язика зберігається запалення за участю нейт-
рофільних гранулоцитів. 

На 60 добу при поперечному зрізі ранового 
каналу щоки визначається його епітелізація, при 
цьому багатошаровий плескатий зроговілий епіте-
лій регенерату – нерівномірної товщини, характе-
ризується ознаками гіпер- і паракератозу, а також 
формуванням акантотичних та псевдоепітеліома-
тозних розростань (рис. 4-б). Зовні до стінки рано-
вого каналу підлягає дозріваюча грануляційна тка-
нина з фуксинофільними волокнистими структура-
ми, яка складаються у пучки, не багаточисельними 
фібробластами та невеликою кількістю судин. 

Рис. 2. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки 
на 14 добу після імплантації титанової кліпси: 

а – просвіт ранового каналу язика, заповнений гнійним 
ексудатом, епітеліальний пласт з ознаками гіпер- і пара-
кератозу. Зб.×40. б – фрагмент поперечного зрізу рано-
вого каналу щоки: некроз епітелію та його інфільтрація 
нейтрофільними гранулоцитами. Зб.×100. Фарбування 

гематоксиліном та еозином 

а 

 

Рис. 3. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки 
на 28 добу після імплантації титанової кліпси:  

а – фрагмент стінки ранового каналу язика: колагенові 
волокна грануляційної тканини слабко фуксинофільні 

(стрілка). Зб.×100. Фарбування пікрофуксин за Ван Гізо-
ном. б – фрагмент поперечного зрізу ранового каналу 
щоки: набряк та виражена нейтрофільна інфільтрація 
прилеглої до епітелію грануляційної тканини. Зб.×100. 

Фарбування гематоксиліном та еозином 

б а 

б а 

Рис. 4. Гістологічні зміни ранового каналу язика та щоки 
на 60 добу після імплантації титанової кліпси:  

а – фрагмент зрізу ранового каналу язика: епітелій з 
ознаками гіперкератозу, паракератозу і акантозу.  

б – фрагмент зрізу каналу щоки: епітелій з ознаками 
гіпер- і паракератозу, акантозу та псевдоепітеліальними 
розростаннями (стрілки). Зб.×100. Фарбування гематок-

силіном та еозином 
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Таким чином, в результаті досліджень було 
встановлено, що терміни резорбції та відторгнення 
некротичних тканин у рановому каналі було досить 
уповільненими. Очевидно, виражені запальні та 
дисциркуляторні зміни порушують процеси колаге-
нізації, уповільнюють перетворення грануляційної 
тканини у сполучну [9]. Наслідком цього є уповіль-
нення епітелізації ранового каналу, формування 
ранових процесів, що тривало не загоюються. Та-
кож у частині спостережень відзначається форму-
вання об’ємної грануляційної тканини, яка схильна 
до вторинного запалення та некрозу, на пізніх тер-
мінах регенеративного процесу – формуванню спо-
лучнотканинного регенерату, який, очевидно, може 
призвести до формування у місці пірсингу келоїд-
них рубців. Келоїдні рубці в свою чергу є результа-
том дизгенерації сполучної тканини дерми. Для 
розвитку патологічного рубцювання мають значен-
ня реґіонарні особливості кровообігу в шкірі та його 
місцеві порушення при травмі [10], що, очевидно, 
має місце у результаті інтраорального пірсингу. 

Висновки 
1. На 7 добу рановий канал язика та щоки заповне-

ний великим об’ємом гнійно-некротичного ексу-
дату та детриту, стінка з ділянками некрозу та 
вираженою запальною інфільтрацією, яка пред-
ставлена нейтрофільними гранулоцитами; епіте-
ліальний регенерат за ходом ранового каналу не 
сформований, у більшій частині щоки – без епі-
телізації. 

2. На 14 добу ранові канали язика та щоки запов-
нені великим об’ємом гнійно-некротичного дет-
риту, епітеліальний регенерат переривчастий, 
нерівномірний за товщиною з ознаками гіпер- та 
паракератозу. У стінці ранових каналів визнача-
ються ділянки некрозу та виражена запальна 

інфільтрація, представлена нейтрофільними 
гранулоцитами; у рановому каналі щоки також 
формуються акантотичні розростання. 

3. На 28 добу епітелізації рановий канал язика епі-
телізовано з дорсальної та вентральної поверх-
ні, епітелій переривчастий, нерівномірний за 
товщиною з ознаками акантозу, гіпер- і параке-
ратозу. Субепітеліально визначається грануля-
ційна тканина, слабко фуксинофільні колагенові 
волокна, небагаточисельні клітини фіброблас-
тичного ряду, лімфоцитоподібні, плазматичні 
клітини, лаброцити та нейтрофільні гранулоцити; 
у рановому каналі щоки визначається його нерів-
номірна епітелізація з ділянками некрозу та ней-
трофільними гранулоцитами, епітелій має озна-
ки гіпер-, паракератозу та акантозу, грануляційна 
тканина – з вираженим набряком та запальною 
інфільтрацією. 

4. На 60 добу рановий канал язика вкрито витонче-
ним багатошаровим плескатим епітелієм з озна-
ками гіперкератозу, паракератозу і акантозу, 
субепітеліально – грануляційна тканина з фукси-
нофільними волокнистими структурами, пооди-
нокими фібробластами та судинами. В стінці 
ранового каналу зберігаються ділянки запальної 
інфільтрації, у глибоких відділах язика – запа-
лення за участю нейтрофільних гранулоцитів. У 
рановому каналі щоки також визначається фор-
мування акантотичних та псевдоепітеліоматоз-
них розростань; формування об’ємної грануля-
ційної тканини на пізніх термінах регенеративно-
го процесу може призвести до формування у 
місці пірсингу келоїдних рубців.  
Перспективи подальших досліджень. Пла-

нується дослідити динаміку ранового процесу після 
інтраоральної імплантації кліпс, виготовлених з 
інших матеріалів в експерименті на тваринах. 
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УДК 616.318-089.844: 57.084.1 
ВЛИЯНИЕ ТИТАНОВЫХ КЛИПС ДЛЯ ИНТРАОРАЛЬНОГО ПИРСИНГА  
НА ДИНАМИКУ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Рябоконь Е. Н., Шатов П. А., Горголь Н. И., 
Камина Т. В., Стоян Е. Ю. 
Резюме. Использование имплантатов из различного материала в медицине является весьма акту-

альной проблемой. На сегодня остается актуальным вопрос определения влияния титановых клипс на 
репаративную регенерацию раны языка и щеки в динамике после имплантации.  

Цель исследования – установить влияние титановых клипс на динамику раневого процесса в тканях 
щеки и языка после имплантации экспериментальным животным.  

Эксперимент проводился в 2015 году на кроликах линии шиншилла (n=8), животным были импланти-
рованы титановые клипсы в мягкие ткани языка и щеки. Для изучения динамики изменений канала пир-
синга было проведено гистологические исследования на 7, 14, 28 и 60 сутки после имплантации.  

На 7 сутки раневой канал языка и щеки заполнен большим объемом гнойно-некротического экссуда-
та и детрита, стенка с участками некроза и выраженной воспалительной инфильтрацией, которая пред-
ставлена нейтрофилами; эпителиальный регенерат по ходу раневого канала не сформирован, в боль-
шей части щеки – без эпителизации. На 14 сутки раневые каналы языка и щеки заполнены большим объ-
емом гнойно-некротического детрита, эпителиальный регенерат прерывистый, неравномерный по тол-
щине с признаками гипер- и паракератоза. В стенке раневых каналов определяются участки некроза и 
выраженная воспалительная инфильтрация, представленная нейтрофилами; в раневом канале щеки 
также формируются акантотичные разрастания. На 28 сутки эпителизации раневой канал языка эпители-
зирован с дорсальной и вентральной поверхности, эпителий прерывистый, неравномерный по толщине с 
признаками акантоза, гипер- и паракератоза. Субэпителиально определяется грануляционная ткань, сла-
бо фуксинофильные коллагеновые волокна, немногочисленные клетки фибробластического ряда, лим-
фоцитоподобные, плазматические клетки, лаброциты и нейтрофильные гранулоциты; в раневом канале 
щеки определяется его неравномерная эпителизация с участками некроза и нейтрофилами, эпителий 
имеет признаки гипер-, паракератоза и акантоза, грануляционная ткань – с выраженным отеком и воспа-
лительной инфильтрацией. На 60 сутки раневой канал языка покрыт многослойным плоским эпителием с 
признаками гиперкератоза, паракератоза и акантоза, субэпителиально – грануляционная ткань с волок-
нистыми структурами, единичными фибробластами и сосудами. В стенке раневого канала сохраняются 
участки воспалительной инфильтрации, в глубоких отделах языка – воспаление с участием нейтрофи-
лов. В раневом канале щеки также определяется формирование акантотичных и псевдоэпителиоматоз-
ных разрастаний; формирование объемной грануляционной ткани на поздних сроках регенеративного 
процесса может привести к формированию в месте пирсинга келоидных рубцов. 

Ключевые слова: интраоральный пирсинг, кролики, титановые клипсы, келоидные рубцы. 
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Influence of Titanium Clips for Intraoral Piercing on the Dynamics  
of the Wound Process in the Experiment 
Ryabokon Е., Shatov P., Gorgol N., Kamina T., Stoyan E. 
Abstract. The use of implants from various materials in medicine is a rather topical problem today. The 

question of determining the influence of titanium clips on the reparative regeneration of the tongue and cheek's 
wounds in post-implantation dynamics remains the issue for today.  

The purpose of the study was to determine the effect of titanium clips on the dynamics of wound healing in 
tissues of the cheek and tongue after implantation in experimental animals.  

Material and methods. The experiment was conducted in rabbits of the chinchilla line (n=8) in 2015. The 
animals were implanted with titanium clips in soft tissue of the tongue and cheeks. Histological studies were 
performed on the 7th, 14th, 28th and 60th days after implantation to study the dynamics of the change in the pierc-
ing canal.  
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Results and discussion. On the 7th day, the wound canal of the tongue and cheeks was filled with a large 
number of purulent necrotic exudate and detritus; there was a wall with sections of necrosis and severe inflam-
matory infiltration represented by neutrophilic granulocytes; the epithelial regenerate was not formed during the 
wound canal, most of the cheek was without epithelization. On the 14th day, the tongue and cheeks wounds 
were filled with a large volume of purulent necrotic detritus; the epithelial regenerate was intermittent, uneven in 
thickness with signs of hyperthyroidism and parakeratosis. There were areas of necrosis and marked inflamma-
tory infiltration in the wall of the wound canals. They were represented by neutrophilic granulocytes, and deter-
mined; there were also acanthosis growth formed in the cheeks wound canal. On the 28th day of epithelization, 
the wound canal of the tongue was epithelized from the dorsal and ventral surface, the epithelium was intermit-
tent, uneven in thickness with signs of acanthosis, hyper- and parakeratosis. We subepithelially determined 
granulation tissue, weakly fuchsinophilic collagen fibers, and small numbers of fibroblast cells, lymphocyte-like, 
plasma cells, labrocytes and neutrophilic granulocytes. In the wound of the cheek, there was uneven epitheliza-
tion with sections of necrosis and neutrophil granulocytes, the epithelium had signs of hyper, parakeratosis and 
acanthosis, granulation tissue was with marked edema and inflammatory infiltration. On the 60th day, the wound 
canal of the tongue was covered with a sophisticated multilayer, plectile epithelium with signs of hyperkeratosis, 
parakeratosis and acanthosis, subepitelial-granulation tissue with fibrous structures, single fibroblasts and ves-
sels. The wall of the wound canal had areas of inflammatory infiltration; the deep parts of the tongue had inflam-
mation with the participation of neutrophilic granulocytes. 

Conclusion. The formation of acanthosis and pseudoepiteliomatous enlargements was also determined in 
the wound canal of the cheek. The formation of volumetric granulation tissue in the later stages of the regenera-
tive process may lead to the formation of a cellulite scarring piercing site. 

Keywords: piercing, rabbits, titanium clips, intraoral implantation, keloid scars. 
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