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В сучасній практиці лікаря ортопеда-стоматолога при лікуванні незнімними 
конструкціями протезів під опору частіше використовуються зуби з вилученою 
пульпою метою чого є попередження можливих ускладнень операції 
препарування твердих тканин зубів. Але таке втручання значно знижує 
чутливість зубів до жувальних навантаженнь і в кінці призводить до виникнення 
травматичної оклюзії, прямих травматичних вузлів, захворюванням пародонту 
та в подальшому, до видалення зубів [1,3,4].

Збереження життєздатності має важливе значення у профілактиці 
ускладнень операції препарування твердих тканин зубу, а також у збільшенні 
терміну користування пацієнтами незнімними конструкціями, для цього багато 
авторів пропанували різні способи, але багато робот присвячено використанню 
гідроксіапатиту [2].
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Метою нашого дослідження було порівняння впливу на пульпу зуба 
гідроксіапатиту та запропонованого нами комплексу «Траумель» та 
вітчизняного світлозатверджуємого адгезиву.

Матеріали та методи дослідження: об’єктом дослідження були зуби білих 
щурів лінії WAG вагою 220-230 гр. Було виделено 6 груп щурів по 5 особин та 
одна контрольна група. Препарування зубів (для дослідження 
використовувалися центральні різці) проводилося під анестезіологічним 
захистом. Частина зубів, у виделених груп після препарування покривали новим 
вітчизняним світлозатверджуємим адгезивом (виробництва АО«Стома») з 
додатком антигомотоксичного препарату «Траумель» фірми Heel, частину зубів 
покривали композициєю той самою адгезивною системою з додатком 
гидроксіапатиту різноїй концентрації (1%, 2% и 3%). Після ефтаназії 
проводилося видалення зубів з фрагментом щелепи через неділю, 2 неділі та 1 
місяць після початку експеримента та піддавали декальцінації 
загальноприйнятою методикою виготовляли мікроскопічні зрізи, які вивчали 
під електронним мікроскопом.

Результати дослідження. При додаванні до вітчизняного 
світлозатверджуємого адгезиву препарата «Траумель» через 1 неділю 
спостерігалася морфофункціональна деструкція дентина, декальцінація, 
розпушення, утворення порожнин. Чіткий позитивний результат виявлено тільки 
через 1 місяць. Відзначали повноціну регенерацію відростків одонтобластів, яка 
відбувалася в бічних відгалуженнях та з максимально вираженим накопиченням 
білка в цитоплазмі. При цьому відмічали утворення численних кулястих ділянок 
звапнення в товщі дентина та інтенсивну кальціфікацію шару на поверхні 
дентина. Органічний матрикс дентина виглядав не зміненим.

Вплив вітчизнянного адгезива в комплексі з гідроксіапатитом різної 
концентрації на відростки одонтобластів через 1 неділю давало картину глубоко! 
дістрофії та гибель відростків одонтобластів в зовнішних частинах канальців 
дентину, проксимальний шар неструктурний та пухкий, через 2 неделі в 
проксімальних відростках одонтобластів відмічали активізацію регенераторних 
процесів, а в дистальному шарі процес регенерації тільки починався. Однак по 
закінченню 1 місяця відмічали повну відсутність регенерації відростків 
одонтобластів, гидропічну дістрофію в проксимальних відрізках, розпушення 
органічного матрикса дентинних канальців. Однак використання вітчизнянного 
адгезиву у комплексі з 3% розчином гідроксіапатита показав менш виражене 
погіршення мікроскопічної картини.

Таким чином, ми побачили малу ефективність в використанні 
гідроксіапатита для відновлення ушкоджених під час операції препарування 
твердих тканин зубів відростків одонтобластів.

Висновки. На підставі отриманих результатів видно, що при виборі метода 
реабілітації рецепторного апарата зубів на етапах лікування незнімними 
конструкціями протезів найкращім варіантом адгезивної композиції є 
використання антигомотоксичного препарата «Траумель» на основі нового 
вітчизнянного світлозатверджуємого адгезиву, яка дозволяє відновлювати 
відростки одонтобластів, поліпшує морфофункціональний стан основної
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речовини дентина і кальциіфікацію зовнішнього шару через 1 місяць після 
препарування, що свідчить про можливість реабілітації рецепторного апарата 
кукс зубів після операції препарування твердих тканин.
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За даними авторів [3,5, с. 3] 18,6% хворих з повною відсутністю зубів не 
користуються повними знімними пластинковими протезами. Автор [1, с. 3] 
відмітив, що 24,85% хворих з повною відсутністю зубів не користуються 
повними знімними пластинковими протезами, тому що досить часто в них 
виникають алергічні та запальні процеси слизової оболонки протезного ложа, а 
також їх незадовільняє стабілізація протезів, особливо на протезних ложах 
беззубих нижніх щелеп. Загальновідомо, що одним із факторів стабілізації 
повних знімних пластинкових протезів є адгезія, яка залежить від точності
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