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Реферати
ЗДОРОВЫЙ СПОСОБ ЖИЗНИ – БАЗОВЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ИЛИ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛИЧНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ВРАЧА?
Потяженко М. М., Невойт А. В., Кітура О. Е., Люлька Н.
А., Соколюк Н.Л.
Статья посвящена проблемам формирования у
населения мотивации к здоровому способу жизни и
профилактики неинфекционных заболеваний в сфере
гражданского здоровья страны, в частности вопросам
отношения самих врачей к здоровому способу жизни как к
ценности. Установлено, что валеологическую компетентность
а, как следствие, состояние здоровья многих врачей нельзя
считать удовлетворительными. Авторы считают, что
необходима
тотальная
коррекция
мировоззрения
относительно феномена здоровья.
Ключевые слова: неинфекционные заболевания,
здоровый способ жизни.
Стаття надійшла 11.03.2017 р.

IS HEALTHY LIFESTYLES THE BASIC
PROFESSIONAL PRINCIPLE OR AN OPTIONAL
COMPONENT OF PERSONAL BEHAVIOR OF
THE DOCTOR?
Potjagenko M.M., Nevoit A.V., Kitura O.E., Lulka
N.A., Sokoluk N.L.
The article is devoted to the problems of forming the
population motivation for a healthy way of life and
prevention of non-infectious diseases in the sphere of the
country's civil health, in particular, the attitude of the
doctors themselves towards a healthy way of life as a
value. It is established that the valeological competence
and, consequently, the health of many doctors can not be
considered satisfactory. The authors believe that a total
correction of the world outlook regarding the health
phenomenon is necessary.
Key words: Noncommunicable Diseases, Healthy
Lifestyles.
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ТКАНИН ЗУБА, ІНІЦІЙОВАНІ
ОДОНТОПРЕПАРУВАННЯМ ПІД МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ
Прогресуючий розвиток сучасної стоматологічної науки передбачає постійне вдосконалення відомих методів
діагностики та лікування стоматологічних захворювань. В галузі ортопедичної стоматології прикладом даної тенденції є
наявність на ринку безметалевих коронок, що з’явилися як альтернатива металокераміці. Проте, зважаючи на ряд
чинників, металокерамічні конструкції і досі є актуальними. Однак, протезування даним типом конструкцій вимагає
подальшого вдосконалення в плані модифікації способу одонтопрепарування. Метою роботи було оптимізувати підходи
до одонтопрепарування під металокерамічні коронки, визначити морфологічні зміни тканин зубів при різних видах
одонтопрепарування, дати клініко-морфологічне обґрунтування запропонованого методу препарування зубів під
металокерамічні конструкції. В результаті власних досліджень, слід стверджувати про розвиток у тканинах зуба
своєрідної вібраційної хвороби, що призводить до деструктивних змін твердих тканин та пульпи зуба, виражених
різною мірою у дослідних групах. На основі встановлених морфологічних змін тканин зубів при одонтопрепаруванні
під металокерамічні конструкції, обґрунтованим є максимальне збереження твердих тканин пришийкової ділянки,
формуючи символ уступу, з метою максимального забезпечення функціональної здатності пульпи, що підтверджено
рядом власних лабораторних досліджень.
Ключові слова: одонтопрепарування; металокерамічні коронки; морфофункціональні зміни тканин зуба;
CAD/CAM.
Робота є фрагментом НДР «Розробка нових індивідуалізованих підходів до діагностики, лікування та
профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів із первинними та вторинними ураженнями тканин
порожнини рота на основі вивчення їх патогенетичних механізмів», № державної реєстрації 0117U003024.

Зважаючи на прогресування розвитку уражень твердих тканин зубів, актуальним є питання
протезування пацієнтів із дефектами коронкової частини зуба. Беручи до уваги тенденцію
стрімкого розвитку безметалевих естетичних ортопедичних конструкцій, металокерамічні
конструкції залишаються актуальними, причиною чого є відносна доступність у ціновому аспекті
у порівнянні з безметалевими [11].
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Аналізуючи віддалені результати лікування суцільнолитими ортопедичними
конструкціями з керамічним облицюванням на основі опрацювання даних наукової літератури,
зроблено висновки відносно досить частих випадків розвитку безпосередніх та віддалених
ускладнень, які стосуються виникнення запальних реакцій з боку пульпи зуба [3, 4].
Наукові роботи, виконані в напрямку вивчення питання поширеності дефектів зубів, які
потребують відновлення коронкової частини штучними коронками не достатньо висвітлюють
питання розвитку морфологічних змін твердих тканин зуба та його пульпи в результаті
одонтопрепарування під металокерамічні конструкції. Як наслідок, актуальним залишається
питання вивчення розвитку порушень функціонування пульпи, змін твердих тканин зуба та
способів попередження виникнення даних процесів [7, 8, 12].
Структурні зміни емалі й дентину коронкової частини премолярів, що відбуваються під
час одонтопрепарування, можуть мати вирішальний вплив на пульпу зуба. Від характеру
адаптаційних морфологічних процесів, що відбуваються в тканинах зубів за умов
одонтопрепарування під повні металокерамічні коронки, можна визначити клінічний прогноз
ортопедичного лікування.
Метою роботи було поглиблення уявлення про тонкощі одонтопрепарування під повні
металокерамічні коронки, особливості морфологічних змін твердих тканин зубів при різних видах
одонтопрепарування, а також дати клініко-морфологічне обґрунтування запропонованого методу
препарування зубів під металокерамічні конструкції.
Матеріал та методи дослідження. Було проведено дослідження зубів після використання
двох методів препарування під повні металокерамічні конструкції. До першої дослідної групи
увійшли зуби, які препарувалися з класичним скошеним заокругленим уступом у пришийковій
ділянці, до другої – із максимальним збереженням твердих тканин у цій же ділянці. Дослідження
проводили на премолярах, які були видалені при плановій екстирпації за ортодонтичними
показами.
Для контролю глибини одонтопрепарування за обраними нами способами, достовірності
даних та їх систематизації, було застосовано метод цифрового об’ємного сканування гіпсових
моделей щелеп з препарованими зубами за допомогою цифрового об’ємного сканера системи
CAD «Arcad Premium» апарату «CAD/CAM ARCADIA» [1, 6, 10].
Результати дослідження та їх обговорення. В ході дослідження, на основі обраних
методів, встановлено причинний взаємозв’язок між способом одонтопрепарування та
морфологічними змінами твердих тканин зуба і його пульпи, суть якого полягає в безпосередній
залежності змін тканин зуба від глибини одонтопрепарування при умові чіткого дотримання
алгоритмів проведення маніпуляцій.
Шліфи премолярів з розпилом у вестибуло-оральному напрямку після гістохімічної
обробки набували специфічного забарвлення. Дентин забарвлювали розчином ШЙК у темночервоний колір, емаль – розчином альціанового синього у блакитний колір. Збережену після
розпилу зуба пульпу забарвлювали розчином гематоксилін-еозину, який надав темно-синього
кольору базофільним та рожевого – оксифільним структурам. Вивчення мікропрепаратів тканин
зуба здійснювалося за допомогою світлової мікроскопії при 200- та 400-кратному збільшенні.
У першій дослідній групі зубів виявлено, що за умови створення класичного уступу у
дентині виникають вогнища порушення його мінералізації. У пульпі спостерігалася гіперемія з
набряком, крововиливами та сладжуванням еритроцитів, що в перспективі веде до запальних
процесів після протезування.
Друга дослідна група характеризується нерівномірною інвагінацією одонтобластів у
предентин, переважно у пришийковій ділянці та незначною гіперемією [5, 13.]. Що стосується
верхівки коронкової пульпи, то слід зазначити що виявлені порушення аналогічні змінам як і у
першій групі. Це обумовлено необхідністю препарування жувальної поверхні зуба на одну і ту ж
глибину у обох дослідних групах, з метою запобігання збільшення міжальвеолярної висоти та
передчасних оклюзійних контактів між досліджуваними зубами та їх антагоністами. Набряк
пульпи пришийкової ділянки другої групи характеризується менш візуалізованими змінами в
порівнянні з першою, та має зворотний характер перебігу процесу.
Також, у обох групах відмічається вогнищеве порушення мінералізації дентину у зв’язку з
дистрофічними змінами одонтобластів, інвагінованих у предентин в результаті набряку сполучної
тканини пульпи [2, 3, 9].
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Аналізуючи результати гістологічних змін пульпи зубів першої та другої груп
дослідження, зроблено висновок про наявність в тканинах зуба своєрідної форми вібраційної
хвороби, у основі якої лежить вібраційний ангіотрофоневроз.
В силу вищевказаного слід зазначити, що морфологічні зміни у твердих тканинах і пульпі,
обумовлені «вібропародонтальним синдромом» при одонтопрепаруванні. Його проявом в пульпі є
розлади кровообігу кровоносних судин різного калібру, що супроводжується сладж-синдромом у
венулах, стазом в капілярах, набряком міжклітинної речовини, а також точковими крововиливами,
які ведуть до дистрофічних змін в тілах і відростках одонтобластів, що позначається на
біомінералізації дентину.
Безпосередній вплив на пульпу та дентин має дія абразивного інструменту під час
одонтопрепарування. При цьому іони Ca2+, що звільняються під час руйнування кристалів
гідроксиапатиту та рідина дентинних канальців ініціюють вібраційний ангіотрофоневроз у пульпі
та дистрофічні зміни у одонтобластах.
Беручи до уваги аналіз літературних джерел, результати власних досліджень та дію
абразивного інструменту яким проводилося одонтопрепарування, слід стверджувати про розвиток
у тканинах зуба своєрідної вібраційної хвороби, що призводить до деструктивних змін дентину та
пульпи, виражених різною мірою у дослідних групах.
Підводячи підсумки даної роботи слід зазначити, що дискутивним залишається питання
наявності фрагментованого порушення мінералізації інтертубулярного дентину кореневої частини
премоляра в результаті вібраційних коливань, яке виникло до одонтопрепарування, або ж після
нього. Дане питання планується розглянути у подальших дослідженнях, проведених у різних
хронологічних рамках.
Висновок
На основі встановлених морфологічних змін тканин зубів після одонтопрепарування під
металокерамічні конструкції, обґрунтованим є максимальне збереження твердих тканин
пришийкової ділянки, з формуванням символу уступу, з метою максимального забезпечення
функціональних можливостей пульпи.
Перспективи подальших досліджень. В подальшому планується визначити особливості перебудови
клітинного складу ясен за умови застосування різних видів одонтопрепарування.
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Рефераты
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ТКАНЕЙ ЗУБА, ИНИЦИИРОВАНЫЕ
ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИЕМ ПОД
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Радчук В. Б., Гасюк П. А., Гасюк Н. В.
Прогрессирующее
развитие
современной
стоматологической науки предполагает постоянное
усовершенствование известных методов диагностики и
лечения стоматологических заболеваний. В области
ортопедической стоматологии примером данной тенденции
является наличие на рынке безметаллических коронок,
появившихся как альтернатива металлокерамике. Однако,
ввиду ряда факторов, металлокерамические конструкции до
сих пор актуальны. При этом, протезирование данным
типом
конструкций
требует
дальнейшего
усовершенствования в плане модификации способов
одонтопрепарирования. Целью даного ислледования была
оптимизация подходов к одонтопрепарированию под
металлокерамические коронки. В результате собственных
исследований, следует утверждать о развитии в тканях зуба
своеобразной вибрационной болезни, что приводит к
деструктивным изменениям твердых тканей и пульпы зуба,
выраженных в разной степени. На основании
установленных морфологических изменений тканей зубов
при одонтопрепарировании под металлокерамические
конструкции, обоснованным является максимальное
сохранение твердых тканей пришеечного участка с
формирванием уступа, с целью максимального сохранения
функциональных возможностей пульпы, что подтверждено
рядом научных работ современников и собственными
лабораторными исследованиями.
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MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF DENTAL
TISSUE INNOVATIVE ODONTOPREPARATION FOR
METAL-CERAMIC CONSTRUCTIONS
Radchuk V. B., Hasiuk P. A., Hasiuk N. V.
Progressive development of modern stomatological science
involves the continuous improvement of the known methods of
diagnosis and treatment of dental diseases. In the field of
prosthodontics example of this trend is the availability of metalfree crowns in the market, which have appeared as an alternative to
metal-ceramic. However, taking into account the number of factors
metal constructions are still relevant. Basing on the analysis of the
literature to optimize approach in odontopreparation for metalceramic crowns, identify morphological changes of dental tissues
at different types of orthodontic preparation, and give clinicmorphological study of the proposed method of preparing teeth for
metal-ceramic construction. Analytical method based on analysis
of histochemical, histological features of identifying structural
components of hard tissue in intact teeth and teeth with different
types of odontopreparation and volumetric digital scanning to
determine the working preparation thickness of hard tooth tissue in
different experimental groups. The results of own research it
should be affirmed the development of some kind of vibration
disease in the tissues of the tooth that causes destructive changes of
hard tissue and pulp, expressed in varying degrees in experimental
groups. On the basis of the determined morphological changes in
the tissue of teeth during odontopreparation for metal-ceramic
construction, it is justified the maximum preservation of hard tissue
of neck area, forming a ledge symbol, to maximize the functional
capacity of the pulp, which is confirmed by a number of own
laboratory research.
Key words: orthodontic preparation; metal-ceramic crowns;
morphofunctional changes in dental tissues; CAD / CAM.
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
СТРОБІЛУРИНОВИХ ФУНГІЦИДІВ НА ПОСІВАХ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Представлено результати гігієнічної оцінки ризику небезпечного ізольованого, комплексного та комбінованого
впливу пікоксистробіну, піраклостробіну, азоксистробіну та дифеноконазолу – діючих речовин (д.р.) фунгіцидних
препаратів Аканто, КС, Ретенго, КЕ та Амістар Голд 250 SC, КС на сільськогосподарських робітників, які працюють з
ними. Проведені натурні дослідження в агропромисловому секторі на посівах соняшнику та кукурудзи з визначенням
залишкових кількостей д.р. у відібраних пробах повітря робочої зони, змивах зі шкіри, нашивках на спецодязі
працюючих; розраховано коефіцієнти та індекси небезпечності, виходячи з експозиційних і допустимих інгаляційних та
перкутанних доз д.р. Встановлено, що штангове обприскування та авіаційна обробка посівів олійних культур
досліджуваними препаратами в максимальних нормах витрат від 0,75 до 1,0 л/га не супроводжуються небезпечним
забрудненням повітря робочої зони та шкірних покривів працюючих. Індекси небезпечності шкідливого комплексного
та комбінованого впливу д.р. досліджуваних препаратів є нижчими за 1; умови праці сільськогосподарських робітників
є допустимими. Провідну роль у формуванні професійного ризику відіграє інгаляційне надходження д.р. Коефіцієнти
захисної дії спецодягу знаходяться в межах 28,0–226,2. Застосування досліджуваних препаратів на посівах олійних
культур не становить небезпеки для працюючих при дотриманні встановлених гігієнічних регламентів.
Ключові слова: фунгіциди, коефіцієнт небезпечності, індекс небезпечності, професійний ризик.

Стробілуринові фунгіциди, які за механізмом дії належать до інгібіторів
мітохондріального дихання фітопатогенів, є на сьогодні одними з найважливіших серед
протигрибкових пестицидів [8, 9]. Представники цього хімічного класу широко застосовуються в
сільському господарстві на посівах олійних культур соняшнику та кукурудзи. Зокрема, до
стробілуринів належать пікоксистробін та піраклостробін – діючі речовини (д.р.) монопрепаратів
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