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Розміри слинних каменів були різними, а вага каменю залежала не сті
льки від його розмірів, скільки від мінеральних компонентів його складу. 
Слинний камінь представлений чотирма основними фосфатними мінералами 
(гідрооксіапатіта, брушітом, віктолітом, октакальціта фосфатом) і більше де
сятка різних мінералів.

Таким чином, дослідження показали різноманіття фізичних даних 
слинних каменів (форма, колір, поверхня, консистенція, розміри, вага), що 
ще раз підтверджує наявність безлічі причинних чинників у виникненні 
слиннокам'яної хвороби.

Література: 1. Дмитриева А.А., Пилат Т.Л.. Инфракрасная спектроскопия камней из 
протока подчелюстной слюнной железы //Вопросы стоматологии.-1984 2. Пилат Т. Л. Пато
логическое минералообразование в полости рта и его профилактика: Автореф. дис.
... док.мед. наук. -1989. -  57 с.

Dmitrieva A.A, Bobrovska N.P
CHARACTERISTICS OF PHYSICAL PROPERTIES OF SALT STONES
Kharkiv National Medical University, Ukraine
Kharkiv Medical Academy o f  Postgraduate Education, Ukraine

Introduction. Among the actual problems of dentistry remains the process 
of formation of salivary stones and pathological mineralization products in the oral 
cavity. An important role in the etiology and pathogenesis of salivary stone disease 
is played by studies of the physical data of salivary stones.

The purpose of investigation was to study the physical properties of 
salivary stones. 54 salivary stones were obtained from the duct (21) and the upper 
pole (33) of the mandibular salivary gland. Stones from the duct and glands were 
removed promptly in the presence of an inflammatory process.

Results of investigation. The size of salivary stones was different, and the 
weight of the stone depended not so much on its size but on the mineral 
components of its composition. The salivary stone is represented by four basic 
phosphate minerals (hydroxyapatite, bruschite, victolite, octacalcite phosphate) and 
more than a dozen different minerals.

Conclusion. Thus, studies have shown a variety of physical data of salivary 
stones (shape, color, surface, texture, size, weight), which again confirms the 
presence of many causal factors in the occurrence of salivary stone disease.

УДК:616.314-002-02-089.23-085 
Дюдіна І.Л., Янішен І.В.,Сідорова О.В.
РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОЇ АПРОБАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОГО МЕТОДА 
ЗАХИСТУ ОПОРНИХ ЗУБІВ ПІД НЕЗНТМНТ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЗІВ

Одним з основних етапів виготовлення сучасних незнімних конструк
цій протезів є препарування твердих тканин зубів, яке передбачає зішліфову- 
вання значного шару зубних тканин. [1,2] Тому, з метою профілактики вини
кнення можливих ускладнень операції препарування, більшість лікарів - 
ортопедів стоматологів проводять попередню підготовку порожнини рота
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шляхом экстирпации пульпи опорних зубів.
Багато дослідників вважають недоцільним використання під опору 

незнімних конструкцій зубів з попередньо виддаленою пульпою. Таке 
втручання значно знижує чутливість зубів до жувальних навантажень та 
зрештою призводить до виникнення травматичних оклюзій, прямих 
травматичних вузлів, захворювань пародонту і операції видалення зуба [3,4].

У зв'язку з вище зазначенним, збереження і відновлення рецепторів 
жувального тиску зубів, що використовуються під опору незнімних 
конструкцій протезів є однією з актуальних проблем сучасної стоматології. 
Враховуючи актуальність і практичне значення цього питання нами була 
запропонована методика, підтверджена експериментальними дослідженнями 
і апробована в клініці ортопедичної стоматології.

Для захисту рецепторного апарату опорних зубів був використаний 
лікувальний комплекс, який складається з антигомотоксичного препарату 
"Траумель" та вітчизняного світлозатверджуємого адгезиву. Після препарування 
твердих тканин зубів, що використовуються під опору незнімних конструкцій 
протезів, кукси зубів були оброблені за нашою методикою (патент № 17493 від 
15.09.2006), а саме: перед препаруванням проводили інфільтраційну, переважно 
интралігаментарну, анестезію з використанням анестетика артікаінового ряду з 
эшнефршом (по показанням). Препарування проводять з дотриманням усіх 
правил з обов'язковим водним охолодженням. Після препарування на 20-30 сек. 
покривають кукси зубів травільним гелем для зняття змащеного шару, що 
істотно збільшує проникнення лікувального препарату в дентинні канальці. 
Потім після видалення геля водою і висушування теплим повітрям куксу 
покривають антігомотоксическим препаратом "Траумель", який рівномірно 
розподіляють повітрям по поверхні кукси. Потім після видалення гелем водою і 
висушування теплим повітрям куксу покривають антигомотоксическим 
препаратом "Траумель", який рівномірно розподіляють повітрям по поверхні 
кукси. Потім поверх антігомотоксичного препарату наносять вітчизняний 
світлозатверджуємий адгезив і засвічують ультрафіолетовим променем 
упродовж 20 секунд. Для зменшення дії довкілля на кукси зубів фіксували 
тимчасові конструкції, виготовлені безпосередньо у крісла хворого.

Вимір показників електроодонтометрії (ЕО) і жувального тиску (ЖД) 
запропонованим нами методом (патент № 99095142 від 16.09.1999) 
проводили до операції препарування, після закінчення дії анестезії і через 
місяць після препарування.

При аналізі отриманих даних було встановлено, що при вивченні стану 
пульпи відзначалося зниження чутливості пульпи зубів в досліджуваній групі 
при використанні антігомотоксичного препарату з вітчизняним 
світлозатверджуємим адгезивом через місяць після початку дослідження 
склало 1,5 %, тоді як в контрольній групі цей показник був - 23,3%. 
Підвищення показника жувального тиску, які оцінювалися як ускладнення - в 
досліджуваній групі, в якій використовувався антігомотоксичний препарат з 
адгезивом через місяць склало - 2,26%, тоді як в контрольній групі цей
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показник був 36,6%. Таким чином, в групі, де була використана наша 
методика, дані ЕО та ЖД через місяць після препарування залишилися на 
тому ж рівні або підвищувалися не істотно, причому, це підвищення не 
залежало від анатомічної приналежності зубів. А в контрольній групі, де не 
була використана наша методика, ці ж показники значно різко збільшувалися 
і мало значення анатомічна приналежність зубів.

Також проведені дослідження дії нашої методики через рік після 
закінчення лікування показали, що в досліджуваній групі ці дані не 
відрізнялися від значень до препарування зубів.

Таким чином, можна зробити висновки, що запропонований нами 
комплекс може бути використаний в широкій практиці лікаря ортопеда- 
стоматолога під час ортопедичного лікування пацієнтів незнімними 
конструкціями для профілактики виникнення ускладнень, які виникають під 
час операції препарування твердих тканин зубів.

Література. І.Абакаров С.И. Реакция сосудов пульпы зубов на их препарирование 
для изготовления металлокерамических протезов /С.И.Абакаров, Н.К.Логинова, Д.В. Со
рокин //Новое в стоматологии. -  2001. - № 2 -  с.46-49. 2.Подготовка зубов пациента при 
протезировании несъемными протезами /В.М.Павленко, В.Н.Арендарюк, М.А.Павленко, 
Е.Н.Ступницкая //Современная стоматология. -  2003. - № 1. -  с.97-99. З.Рамусь М.О. 
Особенности подготовки опорных зубов под металлокерамические протезы /М.О.Рамусь 
//Український медичний альманах. -  2000. -  Т. 3. - N  5.- с.207-210. 3. Патогенетичні меха
нізми розвитку змін у  рецепторному апараті зубів під час препарування твердих тканин 
та вплив депульпування на їх витривалість до механічних навантажень/І.В.Янішен, 
І.Л.Дюдіна //Вісник проблем біології та медицини. -  2016. -  Т.1(126). -  с.62-66.

Summary: The article presents the results of clinical testing, developed 
experimentally on laboratory animals, methods of protecting the receptor apparatus of 
teeth used under the support of fixed prosthetic denture. The method is based on 
covering stumps of supporting teeth with a treatment complex consisting of the anti
homotoxic drug ‘Traumeel” and a domestic light-cured adhesive. To confirm the 
positive effect of this technique, an analysis of electroodontometry and chewing 
pressure data before the preparation of dental hard tissues, after and one month after 
the intervention, by statistical processing of the measurements is presented.

УДК 616.314-218-031-076-21 
Дячук К.Г.
ОЦІНКА ЯКОСТІ МЕТАЛЕВОЇ ОСНОВИ ТА БАЗИСІВ БЮГЕЛЬНИХ 
ПРОТЕЗІВ
Ужгородський національний університет, Україна

Актуальність. Бюгельне проотезування це різновид знімних проте
зів. Бюгельний протез являє собою збірну конструкцію з декількох штучних 
зубів, які замінюють відсутні зуби пацієнта, пластикової частини, що імітує 
ясна, металевої дуги, що з ’єднує конструкцію та кріплень протеза до власних 
зубів пацієнта. За форму металевої дуги протез і отримав свою назву (в пере
кладі з німецького, бюгель- означає «дуга»).

Методика відновлення часткових дефектів зубних рядів бюгельними про-
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