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СТОМАТОЛОГІЇ
Проведений аналіз наукової літератури свідчить про широке використання метилметакрилату в медицині і
зокрема в стоматології. Акрилові пластмаси застосовують в ортопедичній стоматології при виготовленні повних
знімних протезів, індивідуальних ложок для зняття відбитків, для відтворення рельєфу м'яких тканин на литих
механічних каркасах, для лагодження протезів, виготовлення м'яких підкладок до базисів протезів і штучних зубів та ін.
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Сучасний розвиток науки і технологій потребує створення нових полімерних матеріалів,
які б мали відповідний комплекс спеціальних властивостей: високу адгезію до підкладок різної
природи, достатньо високі фізико-механічні, теплофізичні та селективно-сорбційні властивості.
До них треба зарахувати клейові швидкотверднучі малотоксичні полімер-мономерні композиції
медичного та загальнотехнічного призначення. Серед методів одержання таких матеріалів з
необхідними властивостями привертають увагу методи, основані на модифікації відомих
промислових полімерів у процесах полімеризації. Ці методи дають змогу отримати полімерні
матеріали з бажаним комплексом технологічних і експлуатаційних властивостей за порівняно
невеликих матеріальних і енергетичних затрат. У багатьох технологіях, які базуються на створенні
модифікованих полімерних матеріалів, вирішальну роль відіграють модифікатори, зокрема
полімери з високою поверхневою активністю, доброю розчинністю у воді й багатьох органічних
середовищах,
високою
здатністю
до
комплексоутворення,
добрими
сорбційними
характеристиками [14, 42, 43, 50, 51, 53].
Серед таких матеріалів особливе місце займають клеї на основі акрилатів. Насамперед
підвищений інтерес до клеїв, які містять акрилати, зумовлений високими експлуатаційними
показниками: швидкістю тверднення, адгезією до різноманітних матеріалів, міцністю і
довговічністю клейових з’єднань, їх малотоксичністю. Тому ці матеріали широко використовують
у різноманітних галузях, а саме у медицині, стоматології, будівництві, машинобудуванні,
автомобілебудуванні, електротехнічній і текстильній промисловості тощо [6, 28, 46, 47].
Так, наприклад, наукові роботи останнього часу наводять огляд різних медичних
застосувань сучасних полімерів: в ортопедії, офтальмології, тканинній інженерії, хірургії,
стоматології, онкології, доставки ліків, нефрології і кардіології ; розвиток полімерів, які
підвищують біологічну сумісність крові з виробами медичної техніки та впровадження полімерів
в біосенсорах [52 ].
Застосування метакрилатів у вертебральній ортопедії висвітлено у дослідженні Б. Б.
Павлова [26] У науковій літературі є відомості про використання сополімерів метилметакрилату і
метакрилової кислоти спільно з водорозчинними полімерами для мікрокапсулювання біологічно
активної речовини [1, 5, 19, 39 48].
Вчені розглядають можливість застосування молекулярно імпринтованих полімерів для
виділення біосинтетичних антибіотиків. За результатами систематизації та аналізу запропоновано
використовувати акрилові молекулярно імпринтовані полімери для виділення кислих, основних і
амфотерних біосинтетичних антибіотиків [4].
Поліметилметакрилат як хімічна сполука для широкого використання в медицині як
пластичний матеріал був розроблений в 30-х роках XX століття [44]. Перші пластмаси як
фіксуючий та пломбувальний матеріал, створені за ініціативою Паффенберга, мали наповнювачі,
в яких був хімічний зв'язок з матрицею. У 1963 р. Bower R. упровадив у матрицю пластмаси
молекули мономера (BIS-gNA). Ці речовини забезпечили краще прилипання до твердих тканин
зуба механічним шляхом із використанням травлення. Їм дали англійську назву «композити».
Інколи ці матеріали називають консайзами. У кінці 70-х років ХХ століття різні фірми виготовили
велику кількість матеріалів: Addent-12, Blendant, Compodent та ін. Найбільш популярні в нашій
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країні Евікрол (Чехія), Епакрил-02, Стомадент (Стома, Україна). Метилметакрилові полімерні
цементи застосовуються для фіксації облицювання і вкладок, а також для фіксації тимчасових
коронок [11].
Сучасний рівень розвитку техніки, біотехнології, медицини та подальший їх прогрес
вимагають створення матеріалів, що володіють такими властивостями як термо-і хемостойкость в
поєднанні з регульованими адсорбційними властивостями і біосумісністю. Розроблені раніше
модифіковані матеріали не задовольняють в потрібному ступені перерахованим вище вимогам.
Широке використання високочистих препаратів біополімерів в біотехнології та медицині
обумовлює необхідність розробки методів для їх виділення і очищення з використанням нових
сорбційних матеріалів. Особливо перспективні в цьому відношенні композиційні полімери що
містять сорбенти, які поєднують механічну міцність, контрольовану пористість вихідного носія з
унікальними сорбційними властивостями щепленого полімеру. Було б дуже привабливо, вказують
вчені, використовувати прищепну полімерізацию полідіфеніленфталіда і метилметакрилату,
полімер якого володіє високою хемо-і термостійкістю, гидрофобностью, унікальними
адсорбційними властивостями, а також, що важливо, біосумісністю [21, 34].
Науковці пропонують новий композиційний полімерний матеріал на основі пластмаси, яка
швидко твердне – «Карбодент», для використання в стоматологічній практиці, при армуванні її
вуглецевими нанотрубками. Розглянуто особливості складу Карбодента, способи створення
полімерних композитів шляхом допирування їх вуглецевими нанотрубками, наведені результати
вимірювання міцності отриманих нових полімерних матеріалів. Зроблено висновки про
доцільність використання створених матеріалів для потреб стоматології. Карбодент –
композиційний пломбувальний матеріал на основі акрилових сополімерів. Він являє собою
акрилову композицію типу «порошок - рідина» з наповнювачем, який твердне при кімнатній
температурі. Порошок Карбодента, крім потрійного сополимера метилметакрилату,
бутілметакрілата і метакрилової кислоти, містить близько 40% мінерального наповнювача кварцу, а також оксид цинку і пероксид бензоїлу. Рідина Карбодента - метилметакрилат, що
містить аддукт епоксидної смоли і метакрилової кислоти [8].
Використовують метилметакрилат також як матеріал для базисів протезів, що
застосовуються для виготовлення ортодонтичних апаратів: базисна пластмаса холодного способу
затвердіння на основі поліметилметакрилату «Vertex self curing» («Vertex», Голландія), що
відноситься до сополімерів на основі акрилових смол. Порошок – дрібнодисперсний,
суспензійний поліметилметакрилату, що містить ініціатор - пероксид бензоїлу та активатор –
дісульфаніл; рідина – метиловий ефір метакрилової кислоти, що містить активатор –
діметілпаратолуідін. Ортодонтичні конструкції виготовляють методом гідрополімерізаціі на
гіпсовій основі в апараті «Ivomat IP3» («Ivoclar-Vivadent»). Матеріал іншого типу - базисна
пластмаса гарячої полімеризації на основі поліметилметакрилату «ProBase Hot» («IvoclarVivadent», Ліхтенштейн), що належить до прищеплених сополімерів на основі акрилових смол.
Порошок – дрібнодисперсний, суспензійний і прищеплений сополімер метилового ефіру
метакрилової кислоти; рідина – метиловий ефір метакрилової кислоти, що містить сшивагента –
діметакріловий ефір діфенілопропана. Ортодонтичні конструкції виготовлені методом
компресійного пресування у водяному полімеризаторі «Acrydig 4» («F. Manfred»). Матеріал 3-го
типу – базиснй матеріал «Triad denture base» («Dentsply», США), що належить до зшитої
акрилової пластмаси, що має структуру полімерної сітки, яка взаємопроникає і не містить полі
метилметакрилату[25].
Враховуючи, що у зв’язку зі значним поширенням стоматологічних захворювань і
прогресуючим старінням населення, особливо в індустріально розвинених країнах, де тривалість
життя збільшується, постійно зростає кількість хворих які потребують знімні протези [20,31].
Майже кожна людина після 50 років потребує протезування [15]. Аналіз даних наукових
джерел свідчить, що потреба населення України в ортопедичному лікуванні достатньо висока і
складає на сьогодні близько 80%, в той же час рівень задоволення потреби по різним регіонам
України становить лише 22,0÷38,0% [3, 12, 13, 23, 37, 40].
В ортопедичній стоматології найбільш поширеним конструкційним матеріалом, який
використовується для усунення як малих, так і великих дефектів зубних рядів, є акрилова
пластмаса. До 80% знімних зубних протезів виготовляють з акрилової пластмаси [32, 41].
Групою дослідників (Э. С. Каливраджиян та ін., 2011) для поліпшення фізікомеханічних
властивостей акрилових базисних матеріалів гарячого затвердіння розроблений акриловий
полімер, модифікований наночастинками кремнію. Акрилова композиція являє собою
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дрібнодисперсний, пофарбований в рожевий колір порошок, який є суспензійним і щепленим
сополімерів метилового ефіру метакрилової кислоти і рідини, що є метиловим ефіром
метакрилової кислоти, яка містить сшивагента - демітакріловий ефір діфенолопропана. В порошок
додані наночастинки кремнію в обсязі 0,1%. В проведеному експерименті на 120 білих щурах
самцях, яким під внутрішньоочеревинним наркозом тіопен-тала натрію (30мг / кг)
внутрішньом'язово в область стегна були імплантовані зразки акрилового полімеру «Фторакса» і
акрилового полімеру, модифікованого наночастинками кремнію. Отримані результати фізикомеханічних властивостей дозволяють судити про те, що акриловий полімер модифікований
наночастинками відповідає вимогам, що пред'являються до базисних матеріалів [10].
Багаторічні дослідження вітчизняних і іноземних вчених свідчать про ризик виникнення
професійних захворювань у практиці лікаря-стоматолога. [2, 9, 16-18, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 45,
49, 54].
Згідно даних наукової спеціалізованої літератури,
праця лікарів-стоматологів
супроводжується впливом ряду несприятливих для їх здоров'я виробничих факторів, в числі яких
відзначається зорове й емоційне напруження, вимушена робоча поза, нераціональне освітлення,
небезпека передачі інфекції, контакт з алергенами, токсичними речовинами, шум, вібрація,
рентгенівське і лазерне випромінювання та інші [36].
Одним з ряду хімічних речовин, широко використовуваних в стоматології, є
метилметакрилат. Це з'єднання виявляється в повітрі стоматологічних приміщень цілий рік в
концентраціях, що перевищують гранично допустиму концентрацію 10 мг/м3. Метилметакрилат
надає цитотоксичну і сенсибілізуючої дії, а також модулює (інтенсифікує) метаболізм
імунокомпетентних клітин. При тривалому впливі метилметакрилата в підвищених концентраціях
можлива хронічна інтоксикація з порушенням функцій, головним чином, нервової системи, так як
метилметакрилат за своєю дією відноситься до наркотиків, що впливає переважно на стволову
частину мозку і гнітить його ретикулярну формацію [38].
Підсумок
Аналіз наукової літератури свідчить про широке використання метилметакрилату в
медицині і зокрема в стоматології. Акрилові пластмаси застосовують в ортопедичній стоматології
при виготовленні повних знімних протезів, індивідуальних ложок для зняття відбитків, для
відтворення рельєфу м'яких тканин на литих механічних каркасах, для лагодження протезів,
виготовлення м'яких підкладок до базисів протезів і штучних зубів та ін.
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Реферати
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА
МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ В СОВРЕМЕННОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Ерошенко Г. А., Крамаренко Д. Р., Семенова А.К.,
Тимошенко Ю.В., Герасименко С.Б.
Проведенный
анализ
научной
литературы
свидетельствует о широком использовании метилметакрилата в медицине и в частности в стоматологии. Акриловые
пластмассы применяют в ортопедической стоматологии при
изготовлении полных съемных протезов, индивидуальных
ложек для снятия отпечатков, для воспроизведения рельефа
мягких тканей на литых механических каркасах, для
починки протезов, изготовления мягких подкладок к базисов
протезов и искусственных зубов и др.
Ключевые слова: метилметакрилат, ортопедическая
стоматология, съемные протезы.
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USE OF METHYL ESTER WITH METHACRYLIC
ACID IN MODERN DENTAL PRACTICES
Yeroshenko G. A., Kramarenko D. R., Semenova A.K.,
Timoshenko Yu.V., Gtrasimenko S.B.
The analysis of the scientific literature testifies to the
wide use of methyl methacrylate in medicine and in
particular in dentistry. Acrylic plastics are used in
orthopedic dentistry in the manufacture of complete
removable dentures, individual spoons for the removal of
prints, for the reproduction of the soft tissue relief on cast
mechanical frames, for repairing prostheses, for making
soft pads to the bases of artificial limbs and artificial teeth,
etc.
Key words: methyl methacrylate, orthopedic dentistry,
removable dentures.

УДК 612.176+577.21
В.М. Корнацький, А.М. Дорохіна
ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН
України», м. Київ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
В огляді подано інформацію стосовно сучасних поглядів на індивідуальну стресостійкість. Показано, що
визначальними факторами вразливості чи стійкості до стресу є: психосоціальні чинники, зокрема соціальна підтримка
та релігія, нейробіологічні особливості індивідума, обумовлені генетично, та епігенетичні впливи. Адренергічна,
гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова, серотонінергічна та дофамінергічна системи забезпечують адаптацію організму до
несприятливих умов існування. До генетичних чинників, що значною мірою відповідальні за міжіндивідуальну
варіабельність стресостійкості, належать: генетична схильність (поліморфізм генів-кандидатів психічних розладів та
генів-модуляторів), а також міжгенні взаємодії. Епігенетичні процеси вважають проміжними механізмами, за
допомогою яких реалізується негативний вплив стресових факторів на геном людини. Стрес, особливо на ранніх етапах
розвитку організму, модулює активність стрес-лімітуючих систем організму, що може призводити до психічних
розладів. Особливу роль відводять мікроРНК, вважаючи їх потенційними біологічними неінвазивними маркерами та,
водночас, терапевтичними таргетами. Розуміння молекулярно-генетичних особливостей, що лежать в основі
стресостійкості, стане важливим кроком для покращення діагностики, профілактики та лікування стресових розладів.
Ключові слова: стрес, гени, епігенетика, стресостійкість, мікроРНК, однонуклеотидний поліморфізм.

Життя людини – це безперервний процес взаємодії внутрішнього світу з навколишнім
середовищем. Наше сьогодення – світ високих технологій, стрімкого розвитку та змін,
безкінечних потоків інформації, міжнародного тероризму, численних локальних військових
конфліктів. Щоб відповідати всім вимогам індивідум, перш за все, повинен бути психологічно
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