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ASSESSMENT OF THE ADAPTATION OF THE BOUNDARY FIT OF THE RESTORATION MATERIAL IN THE TEETH 
WITH WEDGE-SHAPED DEFECTS

Brailko N. N.
Abstract. Qualitative and long-term restoration of teeth with wedge-shaped defects depends, to a certain ex

tent, on the approaches to their preparation -  without the prior preparation of hard fabrics or with the expanded 
defecation, but they remain completely uncertain.

The purpose o f  the study  is to measure the magnitude of adhesion defects of 5th and 7th generation adhesive 
systems under different tactics of the preparation of hard tissues in teeth with wedge-shaped defects.

The object and m ethods o f research. The study was conducted on permanent teeth of a person removed by or
thodontic and surgical indications in patients aged 20-45 years. After removal, the teeth were washed under running 
water, cleaned of blood clots, stored in physiological saline (sodium chloride 9 mg/ml). The teeth were divided into 
two groups, depending on the 5 generation adhesive system (DC Adhesive NF, Dental Central) and 7 generations 
(Single bond Universal 3M ESPE). For sealing, composite material "Charisma F", f. Kulzer. The materials were used 
according to the recommendations of the manufacturers in accordance with generally accepted methods.

Each group was divided into subgroups depending on treatment tactics:
1 subgroup -  nonpreparative way. With professional cleaning of teeth surfaces without a fluorine "Deparral 

neo" without additional preparation. 2 subgroups -  shaping the walls of the defect. Grinding the tooth wall with a 
diamond boron of medium dispersion without violating the shape of the wedge. 3 subgroup -  an exfoliate method, 
with the formation of a spherical or rectangular bottom (depending on the depth) and peripheral to it a parietal 
wall. 4 subgroup -  an exfoliate method, with the formation of a cavity with five walls of the type of carious cavity to 
improve the retention.

The sealed teeth were stored in distilled water at a temperature of (37 ± 2)0C. The sample was then removed 
from the water and gently polished it with a grinding paper based on carborundum (average grain size of about 18 
^m) to remove from the surface of the seal a layer of about 0.1 mm. Thoroughly washed the sample surface with a 
jet of water to remove all kinds of waste. With the aid of a horizontal IZA-2 microscope, the maximum length of the 
largest defect of the adherence of the filling material was observed, which is observed along the wall of the cavity. 
For testing, 20 specimens were examined for each type of seal.

Research results and their discussion. According to the results of the research, the following indicators were ob
tained. The 5th generation adhesive system, in combination with the preparation method of treating wedge-shaped 
teeth defects, and their transformation into a cavity of a carious type (with five walls), proved to be the best. In the 
middle case of defects reached 11.45 microns. In the second place, group 2 was found, where the method of wall 
polishing of wedge-shaped defects was used in conjunction with the same system -  14.65 ^m. Somehow yielded to 
him the method of the formation of a spherical bottom with a perpendicular wall of the wall -  15.8 microns. Good 
results have been shown by the treatments with the use of 7th generation adhesive: 19.55 ^m -  preparation with 
the formation of five walls, 20.45 ^m -  grinding method, 20.65 ^m -  the method of formation of a spherical bottom 
with a perpendicular to the parietal wall. Unpreparative methods showed the worst results -  27.45 microns -  in the 
5th generation and 34.05 -  in the 7th, respectively. However, these results are also reliable.

Conclusions. The quantities we are investigating are actually extremely small, but under the microscope you can 
see the areas of incomplete adhesion of the material to the hard tissues of the teeth. According to our data, satis
fying the needs of dentists adhesive system is the 5th generation in combination with the preparation method of 
treating wedge-shaped teeth defects and converting them into a cavity of carious type (with five walls).

Key words: wedge-shaped teeth defects, adaptation of edge adherence, adhesive systems.
Рецензент -  проф. Ткаченко І. М.
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Запара П. С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАТЕРІАЛУ 
«СТОМАЛІТ» ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БАЗИСУ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ В ОРТОПЕДИЧНІЙ 

СТОМАТОЛОГІЇ НА БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН 
Харківський національний медичний університет (м. Харків)

stomajs@gmail.com

Зв'язок публікації з плановими науково-дослід
ними роботами. Дослідження є фрагментом комп
лексної науково-дослідної програми Харківського 
національного медичного університету МОЗ України 
(чл.-кор. АМН України, проф. В.М. Лісовий, завідувач 
кафедри ортопедичної стоматології проф. І.В. Яні- 
шен), зокрема НДР кафедри ортопедичної стомато
логії «Характер, структура та лікування основних сто
матологічних захворювань» (№ державної реєстрації

011би004975; 2016-2018 рр.), зокрема наукової ква
ліфікаційної роботи автора.

Вступ. В процесі лікування із застосуванням сто
матологічних виробів, в клінічній практиці стомато
лога, можлива міграція з конструкційних елементів 
і матеріалів різноманітних з'єднань, які в певних 
концентраціях можуть чинити негативний вплив на 
тканини і органи людини. Комбінована дія речовин, 
які в разі міграції можуть накопичуватися в організмі, 
підвищує небезпеку їх використання [1]. У зв'язку з
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цим для забезпечення безпеки застосування мате
ріалів і виробів в стоматології виникає необхідність 
проведення токсикологічних досліджень. У токси
кологічному експерименті вивчають вплив зразків 
нового матеріалу на організм експериментальних 
тварин.

Розроблений нами сумісно з центральною завод
ською лабораторією АТ «СТОМА», новий вітчизняний 
стоматологічний матеріал для виготовлення базисів 
знімних зубних протезів «Стомаліт» має складний 
хімічний склад. У його виробництві використовують
ся різноманітні хімічні сполуки. Основними компо
нентами рецептури матеріалу є мономери (метил- 
метакрілат), наповнювачі (поліметилметакрилат, 
олігормери), а також в невеликих кількостях функці
ональні добавки -  активатор полімеризації (етил-4- 
діметіламінобензоат), пігменти, та інші. Залишкова 
кількість перерахованих з'єднань, а також домішки в 
використовуваному матеріалі (матілметакрілат, ме
тали в наповнювачах і інші). Здатні мігрувати в орга
нізм і в певних концентраціях надавати токсичну дію.

Метою нашого дослідження є підвищення якос
ті ортопедичного лікування за рахунок розробки та 
дослідження нового вітчизняного, конструкційного 
матеріалу для виготовлення базису зубних протезів 
«Стомаліт».

Об'єкт і методи дослідження. Сумісно з АТ 
«СТОМА», нами було проведене токсикологічне до
слідження нового вітчизняного конструкційного ма
теріалу «Стомаліт» для виготовлення базису знімних 
протезів в ортопедичній стоматології, на базі лабора
торії Харківського національного фармацевтичного 
університету, з яким укладено договір про співпра
цю № 864/06-15 від 12.06.2015. Усі досліди прово
дились 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 «Загальних етичних принципів експе
риментів на тваринах», ухвалених п'ятим національ
ним конгресом з біоетики (Київ, 2013) на статевозрі
лих білих щурах лінії Вістар.

В експерименті використовували зразки зубних 
протезів з нового вітчизняного матеріалу «Стомаліт» 
у вигляді прямокутників розміром 50 х 20 мм і тов
щиною 2 мм, які пройшли такі ж технологічні стадії 
виготовлення, що і базиси знімних протезів. Зразки 
були витримані у дистильованій воді на протязі од
ного місяця. Досліди були проведені на щурах масою 
тіла 190-220 г; вік тварин на момент початку експе
рименту склав 3-3,5 місяці. Щури отримані з віварію 
центральної дослідної лабораторії Харківського наці
онального фармацевтичного університет.

Групи були сформовані методом рандомізації 
(випадкового відбору) з використанням маси тіла як 
головної ознаки. Піддослідні тварини були розділені 
на 2 рівні групи -  І (основна, 12 особин) та ІІ (контр
олю). Перша група щоденно протягом трьох тижнів 
отримувала витяжку з досліджуваної базисної пласт
маси (максимальну дозу 4,5-5 мл в перерахунку на 
вагу тварини). Контрольна група за тією ж схемою 
отримувала дистильовану воду.

При вивченні токсичності при повторних уведен
нях умовно-терапевтична доза для щурів склала 1 
мл/кг. Досліджувані зразки вводили щурам через

металевий зонд щодня один раз на добу протягом 
21 доби.

Оцінку токсичної дії тест -  зразка (ТЗ) в експери
менті при повторних уведеннях проводили на підста
ві змін показників, які характеризують стан перифе
ричної крові, функціональний стан печінки та нирок 
і масовий коефіцієнт (МК) внутрішніх органів. Стан 
загально-трофічних процесів в організмі тварин оці
нювали за динамікою маси тіла.

Протягом усього періоду експерименту прово
дили щоденні спостереження за поведінкою (ак
тивність, локомоція, емоційні реакції), за зовнішнім 
виглядом (наявність ран, пухлин, кровотечі, гіперемії 
мошонки та ін.), споживанням їжі та води, станом 
шерстного покриву, очей, вух, кінцівок, зубів), фізі
ологічних функції тварин (дихання, слиновиділення, 
сечовипускання, дефекація), виживанням і розви
тком можливої симптоматики токсичного впливу до
сліджуваного ТЗ [2]. Масу тіла щурів визначали що
тижня протягом 21 доби.

Визначали лейкоцитарну формулу: сегментоя- 
дерні нейтрофіли та паличкоядерні нейтрофіли, ео
зинофіли, лімфоцити, моноцити, базофіли (мікро
скоп Micros 400, Austria) [3].

Біохімічне дослідж ення сироват ки крові. Оцін
ку впливу досліджуваного ТЗ на функціональний 
стан печінки проводили за біохімічними показни
ками крові [4]. Активність аланінамінотрансферази 
та аспартатамінотрансферази (АЛТ і АСТ) визначали 
за реакцією з 2,4-динітрофеніл-гідразином («PLIVA- 
Lachema Diagnostica sro» (Чехія). Загальний білок та 
рівень глюкози за допомогою тест -  наборів (Реа
гент).

При проведенні клінічного аналізу крові та біо
хімічних досліджень були використані спектрофото
метр СФ-46, фотометр КФК-3.

Оцінку впливу досліджувано тест -  засобу (Т3) на 
функціональний стан нирок визначали за рівнем ді
урезу, та РН- сечі [2].

Макроскопічне дослідження тварин включало: 
зовнішній огляд, при розтині -  огляд внутрішніх ор
ганів грудної (серце, легені, тимус) та черевної і тазо
вої порожнин (печінка, селезінка, нирки, сім'яники/ 
яєчники) [4]. Після макроскопічного обстеження, 
внутрішні органи вилучали, зважували (ваги AD300) 
та розраховували їх МК за формулою.

Ст ат ист ичні методи. Статистичну обробку 
отриманих даних в експерименті проводили з ви
користанням пакету програм Statistics 6.0. [5]. Отри
мані експериментальні дані обробляли методом 
варіаційної статистики (вираховували середнє ариф
метичне вибірки та його стандартну похибку) [5].

Результати досліджень та їх обговорення. Як по
казали проведені дослідження, внутрішлункове вве
дення «Стомаліту» не викликало у піддослідних тва
рин видимих ознак інтоксикації та летальних ефектів 
(табл. 1). Також не відзначалося значущих порушень 
загального стану і поведінки тварин.

Протягом всього періоду спостереження фізіо
логічний стан дослідних щурів не відрізнявся від 
контрольних. Тварини експериментальних груп були 
активними, охайними, мали задовільний апетит, 
нормально реагували на звукові та світлові подраз
ники, процеси сечовиділення і дефекацій були в 
нормі, порушення дихання та судом не спостерігали.
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Таблиця 1.
Дослідження летальних ефектів при внутрішлунковому 

введенні щурам, п=6

Групи тварин Доза,
мл/кг

Летальний ефект, кількість загиблих 
тварин/загальна кількість тварин у групі

Інтактний контроль - 0/6
Тест-зразок (Стомаліт) 1,0 0/6

Примітка: n -  кількість тварин у кожній групі.

Впродовж усього терміну спостереження тварини 
дослідних груп не відрізнялися від інтактних а ні по
ведінкою, а ні споживанням їжі.

Результати впливу ТЗ протягом 21 доби на масу 
тіла білих щурів наведені у таблиці 2.

Наприкінці експерименту введення «Стомаліту» 
всі тварини мали додатковий приріст, щодо вихідних 
значень маси тіла і за динамікою приросту не відріз
нялися від тварин з групи інтактного контролю, що 
свідчить про відсутність шкідливого впливу дослі
джуваного засобу.

Таблиця 2.
Результати впливу «Стомаліту» на динаміку

маси тіла (г) щурів самців, M±m, n=6
Термін

дослідження
Інтактний
контроль

Досліджуваний засіб 
1 мл/кг

Вих. дані 200,0±1,5 203,5±2,5
1 тиждень 208,0±2,5 210,5±3,0
2 тиждень 217,0±4,0 215,0±4,0
3 тиждень 231,0±5,0 229,0±6,0

Примітка: * -  відмінності щодо вихідних даних.

Результати оцінки впливу «Стомаліту» протягом 
21 доби на гематологічні показники наведені в та
блиці 3.

Таблиця 3.
Вплив ТЗ «Стомаліт» на гематологічні

показники у шурів, n=6

Показники Інтактний
контроль

Тест -  зразки 
(Стомаліт)

Час скипання, с 149,7±10,6 133±11,7
Еритроцити, 1012/л 5,86±0,83 5,61±0,06*

Гемоглобін, г/л 140,7±11,6 142,5±10,1
Лейкоцити, 109/л 7,75±0,95 7,12±0,54

Нейтрофіли, % 13,7 (4; 21) 13,3-(6;22)
Еозінофіли, % 0,67 (0; 2) 0,17-(0;1)
Моноцити, % 0,33 (0; 1) 0,83-(0;4)
Лімфоцити, % 82,33 (71; 93) 84,67-(78;93)

Примітка: * -  відмінності щодо інтактного контролю.

Відповідно до отриманих даних тривале внутріш- 
лункове введення «Стомаліту» не чинить негативно
го впливу на показники клінічної крові у тварин. В 
групі дослідних тварин було зафіксовано достовірне 
зниження гемоглобіну відносно інтактного контр
олю, але дані знаходились у межах фізіологічної 
норми. Таким чином можна зробити висновок, що 
досліджувана речовина «Стомаліт» не чинить ток
сичного впливу на гематологічні показники крові у 
дослідних тварин при тривалому введенні.

У таблиці 4 наведені результати впливу «Стомалі
ту» на біохімічні показники сироватки крові у щурів, 
які отримані після введення речовини протягом 21 
доби.

Загальний білок характеризує обмінні процеси, 
що відбуваються у печінці та організмі тварин. Дані,

що отримали, свідчать про те, що дослі
джувана речовина не чинить негатив
ного впливу на білковий обмін. Одним 
з маркерних ферментів цитолізу є амі- 
нотрасферази. АСТ є необхідною для 
нормального функціонування м'язової 
тканини, а АЛТ -  відображає роботу пе
чінки. Показники АСТ та АЛТ не відрізня
лись у тварин контрольної та дослідної

Таблиця 4.
Вплив «Стомаліту» на біохімічні показники

сироватки крові у щурів, n=6

Показники Інтактний
контроль "Стомаліт" 1мг/кг

Загальний білок, г/л 66,0±1,8 70,0±3,3
АЛТ, ммоль/год*л 0,48±0,03 0,55±0,14
АСТ, ммоль/год*л 0,66±0,01 0,58±0,01
Глюкоза, ммоль/л 4,50±0,03 5,0±0,05

Сечовина, ммоль/л 4,0±0,20 4,8±0,04
Примітка: * -  відмінності статистично значущі щодо інтактного 
контролю.

групи, та були в межах фізіологічних норм у тварин.
Основним показником вуглеводного обміну є 

глюкоза. Більш половини енергії, яку використовує 
організм утворюється за рахунок окислення глю
кози. Як свідчать дані експерименту «Стомаліт» не 
впливав на рівень глюкози. Наприкінці експеримен
ту глюкоза у дослідних тварин достовірно не відріз
нялась від контрольних. Сечовина сироватки крові, 
що характеризує азотистий обмін в організмі тварин 
також знаходилась в межах норми.

Таким чином можна зробити висновок, що до
сліджувана речовина «Стомаліт» при повторному 
введені не чинить токсичного впливу на біохімічні 
показники крові.

Для оцінки можливого негативного впливу «Сто- 
маліту» на нирки досліджували рівень діурезу та рН 
сечі разом з коефіцієнтом маси нирок щурів. Резуль
тати досліджень представлені у таблиці 5.

Таблиця 5.
Показники функціонального стану нирок у щурів

при тривалому введенні «Стомаліту», n=6

Показники Інтактний "стомаліт", 1 мг/кг
контроль 1 мл/кг

Діурез, 100/мг 0,64±0,06 0,67±0,07
РН сечі 7,4±0,24 7,4±0,26

МК нирок г/100г 0,54±0,01 0,57±0,02
Примітка: * -  відмінності статистично значущі щодо інтактного 
контролю.

Як свідчать дані експерименту показники, що ха
рактеризують роботу нирок в дослідній групі не від
різнялись від даних контрольної групи та не виходи
ли за рамки фізіологічних даних.

Таким чином речовина «Стомаліт» не чинить ток
сичного впливу на функціональний стан нирок.

Результати визначення коефіцієнтів маси орга
нів щурів, яким вводили «Стомаліт» протягом 21 
доби наведені у таблиці 6. Відповідно до отриманих 
даних, введення «Стомаліту» не чинило шкідливого 
впливу на внутрішні органи щурів. МК всіх досліджу
ваних органів, за виключенням тимусу, статистично 
значуще не відрізнялись від МК органів щурів з групи 
інтактного контролю (табл. 6). Підвищення маси тим-
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усу на тлі «Стемаліту» ймовірно відбувалось внаслі
док активації імунної системи на введення дослі
джуваного засобу. Проте гематологічні дослідження 
не виявили статистичних змін лімфоцитів у складі 
лейкоцитарної формули, та суттєвої активації імуно
логічних процесів під дією досліджуваного ТЗ. Отже 
можна вважати, що збільшення МК тимусу не є на
слідком токсичної дії «Стемаліту».

Макроскопічне дослідження внутрішніх органів 
розбіжностей між групами яким вводили «Стема
літ» та інтактним тваринами не виявило. Грудна та 
очеревинна порожнини випоту не містили. Органи 
розташовані анатомічно правильно. Регіональні лім
фовузли звичайні за розміром, не спаяні з підлеглою 
тканиною. Тимус блідо-сірого кольору, помірно варі
ював за розміром.

Висновки. Таким чином, у результаті проведено
го дослідження, можна із впевненістю стверджувати, 
що базисний матеріал «Стомаліт» характеризується 
досить високою хімічною інертністю, та в цілому 
тривале введення «Стемаліту» не чинить токсично
го впливу на органи та системи дослідних тварин, не
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАТЕРІАЛУ «СТОМАЛІТ» ДЛЯ ВИГОТОВ
ЛЕННЯ БАЗИСУ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ В ОРТОПЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ НА БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛАБОРА
ТОРНИХ ТВАРИН 

Запара П. С.
Резюме. Метою дослідження було визначення токсичного впливу вітчизняного конструкційного матеріалу 

для виготовлення базису зубних протезів «Стомаліт» в ортопедичній стоматології, на метаболічні процеси та 
біологічні показники піддослідних тварин. Досліди були проведені на щурах масою тіла 190-220 г; вік тва
рин на момент початку експерименту склав 3-3,5 місяці. Групи були сформовані методом рандомізації (ви
падкового відбору) з використанням маси тіла як головної ознаки. Піддослідні тварини були розділені на 2 
рівні групи -  І (основна) та ІІ (контролю). Перша група щоденно протягом трьох тижнів отримувала витяжку з 
досліджуваної базисної пластмаси (максимальну дозу 4,5-5 мл в перерахунку на вагу тварини). Контрольна 
група за тією ж схемою отримувала дистильовану воду. Таким чином, у результаті проведеного дослідження, 
було доведено, що базисний матеріал «Стомаліт» характеризується досить високою хімічною інертністю, та 
в цілому тривале введення «Стемаліту» не чинить токсичного впливу на органи та системи дослідних тварин, 
не викликає пригнічення загально метаболічні та біологічні процеси.

Ключові слова: токсичність, матеріал, базис протезу, знімні протези.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА «СТОМАЛИТ» ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЗИСОВ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Запара П. С.
Резюме. Целью исследования было определение токсического воздействия отечественного конструкци

онного материала для изготовления базиса зубных протезов «Стомалит» в ортопедической стоматологии, 
на метаболические процессы и биологические показатели подопытных животных. Опыты были проведены 
на крысах массой тела 190-220 г. Возраст животных на момент начала эксперимента составил 3-3,5 месяца. 
Группы были сформированы методом рандомизации (случайного отбора) с использованием массы тела как 
главного признака. Подопытные животные были разделены на 2 равные группы -  I (основная) и II (контроля). 
Первая группа ежедневно в течение трех недель получала вытяжку из исследуемой базисной пластмассы 
(максимальную дозу 4,5-5 мл в пересчете на вес животного). Контрольная группа по той же схеме получа
ла дистиллированную воду. Таким образом, в результате проведенного исследования было доказано, что

Таблиця 6.
Результати впливу «Стомаліту» на МК внутрішніх 

органів (г/100 г) щурів

Показники Інтактний контроль "Стомаліт", 1 мг/кг 
1 мл/кг

Печінка 3,31±0,07 3,36±0,13

Нирки 0,54±0,01 0,57±0,03

Серце 0,26±0,02 0,25±0,01

Легені 0,62±0,08 0,58±0,06

Селезінка 0,201±0,004 0,194±0,003

Тимус 0,120±0,01 0,165±0,011*

Сім'яники 1,36±0,03 1,31±0,06
Примітки: * -  відмінності статистично значущі щодо інтактного 
контролю.

викликає пригнічення загально метаболічні та біоло
гічні процеси.

Перспективи подальших досліджень. Проведе
ні токсикологічні дослідження дають змогу застосо
вувати випробовуваний матеріал для виготовлення 
базису часткових та повних знімних конструкцій в 
ортопедичній стоматології.
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СТОМАТОЛОГІЯ

базисный материал «Стомалит» характеризуется достаточно высокой химической инертностью, и в целом 
длительное введение «Стомалита» не оказывает токсического воздействия на органы и системы подопытных 
животных, не вызывает угнетения общих метаболических и биологических процессов.

Ключевые слова: токсичность, конструкционный материал, базис протеза, съемные протезы.

INVESTIGATION OF THE TOXICOLOGICAL INFLUENCE OF THE DOMESTIC MATERIAL «STOMАUT» FOR THE 
MANUFACTURE OF BASES OF DENTURES IN PROSTHETIC DENTISTRY, ON THE BIOLOGICAL INDICATORS OF 
LABORATORY ANIMALS

Zapara P. S.
Abstract. In the course of treatment with the use of dental products, in the clinical practice of the dentist, 

migration from structural elements and materials of various compounds, which in certain concentrations may have 
a negative effect on the tissues and organs of a person, is possible.

In this regard, to ensure the safety of the use of materials and products in dentistry, there is a need for toxicological 
studies. In a toxicological experiment, the effects of samples of new material on the body of experimental animals 
are studied. New domestic stomatological material for making bases of demountable dentures "Stomalit" has a 
complex chemical composition. Its production uses a variety of chemical compounds.

Therefore, the purpose o f  our study  is to determine the toxic effect of domestic constructive material for the 
manufacture of the basis of dentures, on metabolic processes and biological indices of experimental animals.

The object and m ethods o f  research. Experiments were carried out on rats with a weight of 190-220 g; the age 
of animals at the start of the experiment was 3-3.5 months. Rats were obtained from the vivarium of the central 
research laboratory of the Kharkiv National Pharmaceutical University. Experimental animals were divided into 2 
levels of group -  I (main) and II (control). The first group received an extract from the base plasma under study for 
three weeks daily (maximum dose 4.5-5 ml per animal weight). The control group received distilled water according 
to the same scheme.

The evaluation of the toxic effect of the test sample in the experiment with repeated injections was carried out 
on the basis of changes in the indicators that characterize the peripheral blood, the functional state of the liver and 
kidneys, and the mass coefficient of internal organs. The state of general-trophic processes in the body of animals 
was estimated by the dynamics of body weight.

During the whole period of the experiment, daily observation of behavior (activity, locomotor, emotional 
reactions), appearance (wounds, tumors, bleeding, scrotum hyperemia, etc.), food and water consumption, the state 
of wool, eyes, ears, limbs , teeth), physiological functions of animals (respiration, salivation, urination, defecation), 
survival and development of possible symptoms of toxic effects of the animal being studied. The body weight of 
the rats was determined weekly for 21 days. The leukocyte formula was determined: segmental neutrophils and 
rodenuclear neutrophils, eosinophils, lymphocytes, monocytes, basophils (microscope Micros 400, Austria).

Conclusion. Thus, as a result of the study, it is safe to assert that the basic material "Stomalite" is characterized 
by a rather high chemical inertness, and, in general, long-term administration of "Stomalite" does not exert a toxic 
effect on organs and systems of experimental animals, does not cause general metabolic and biological processes.
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СТАН ЕЛЕКТРОЗБУДЛИВОСТІ ПУЛЬПИ НЕ ФУНКЦІОНУЮЧИХ ЗУБІВ 
ПРИ ДЕФОРМАЦІЯХ ЗУБНОГО РЯДУ 

Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)
korolmd53@gmail.com

Зв'язок публікації з плановими науково-дослід
ними роботами. Робота є фрагментом комплексної 
ініціативної теми кафедри пропедевтики ортопедич
ної стоматології УМСА «Нові підходи до діагностики 
та лікування вторинної адентії, уражень тканин паро- 
донту та СНЩС у дорослих», (№ державної реєстрації 
0117и000302).

Вступ. У зв'язку з тим, що найбільш значні зміни 
притаманні саме зубам, що не функціонують, деякі 
науковці вважають доречним проведення електро- 
одонтодіагностичної серії досліджень [1,2,3].

Так, Г.М. Бочарова [4] вивчала електрозбудливість 
пульпи зубів, позбавлених антагоністів, і установила, 
що стан нервового апарату таких зубів значно змі
нюється. Це проявляється зниженням електрозбуд
ливості пульпи порівняно з подібною величиною

в однойменних інтактних зубах, які зберегли свою 
функцію. Автором зазначено, що електрозбудливість 
пульпи знижується пропорційно збільшенню стро
ку втрати антагоністів, але не залежить від віку хво
рих. Автором також вивчався функціональний стан 
пульпи зубів після протезування і установлено, що у 
більшості з них у всі строки спостережень електро
збудливість знизилася порівняно з початковими ве
личинами, а у меншої частини інших зубів залишала
ся на попередньому рівні або дещо підвищувалася.

Проведені Л.Р. Рубиньїм [5] дослідження пока
зали, що у дорослих в зубах, які стоять поза дугою, 
поряд з нормальною збудливістю нерідко спосте
рігається і знижена, причому в одних випадках це 
зниження знаходиться на грані норми, а в інших 
воно виходить за її межі. У пульпі зубів, які стоять
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