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вала аплікації «порожнім» гелем), 2-а – з адреналіном (1,8 мг/кг), 3-я - з пілокарпіном (10 мг/кг), 4-а – з ад-
реноблокаторами (зоксон – 0,4 мг/кг, сибазон – 1 мг/кг і ніцерголін – 2,0 мг/кг) і 5-а – з атропіном (1 мг/кг). 

Через 30 днів щурів піддавали евтаназії під тіопенталовим наркозом (20 мг/кг) шляхом тотальної крово-
течі із серця. Виділяли слизову оболонку щоки, в гомогенаті якої визначали рівень біохімічних маркерів за-
палення: активність еластази і вміст малонового діальдегіду, активність уреази (показник бактеріального 
обсіменіння), активність лізоциму (індикатор неспецифічного імунітету), активність антиоксидантного фер-
менту каталази. За співвідношенням відносних активностей уреази й лізоциму розраховували ступінь дис-
біозу за А. П. Левицьким, а за співвідношенням активності каталази і вмісту МДА розраховували антиокси-
дантно-прооксидантний індекс АПІ. 

Результати та їх обговорення. Як видно з даних, жоден із маркерів і блокаторів вегетативної системи 
суттєво не вплинув на рівень еластази, лише адреналін і адреноблокатори проявили деяку тенденцію до 
зниження рівня еластази. Щодо другого маркера, МДА, то його вміст достовірно знижують лише адренобло-
катори. 

Досліджувані препарати знижували активність уреази, особливо адреноблокатори й атропін, що може 
свідчити про зниження бактеріального обсіменіння. Активність лізоциму, навпаки, суттєво підвищується під 
дією пілокарпіну (на 45,6 %), адреноблокаторів (на 25,7 %) і атропіну (на 72,6 %). 

Препарати, крім адреналіну, суттєво знижують активність каталази, однак рівень індексу АПІ достовірно 
знижується під дією адреналіну, пілокарпіну й атропіну, що вказує на дисбаланс антиоксидантних і проокси-
дантних систем на користь останніх. На підставі наших досліджень можна припустити, що нейротрофічна 
функція реалізується через регуляцію активності лізоциму, який є одним із головних факторів неспецифіч-
ного імунітету. 

Висновки. Пілокарпін, адреноблокатори й атропін підвищують у СОПР активність лізоциму. Оральні ап-
лікації адреналіну, пілокарпіну, адреноблокаторів і атропіну знижують у СОПР запальні реакції, ступінь дис-
біозу й антиоксидантного захисту. 
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Мета. Визначити доцільність застосування принципу Парето при протетичній реабілітації на імплантато-

протезах. 
Матеріали і методи. Автори вважають, що одним зі шляхів її запобігання і збереження біогенного (ос-

теогенного) потенціалу є експертиза клінічного стану до й після застосування оперативних і протетичних 
методів лікування, пропозиція вдосконалених протетичних і діагностичнх методик, зокрема продовження 
досліджень австрійського проф. I. Puluj у галузі застосування Rx-променів та українця проф. О. Панчука - 
кон’юктивне застосування монокристалів СаТе. У зв’язку з вищенаведеним, аналіз ефективності застосу-
вання ергономічного способу протезування є актуальним завданням. Імплантато-протетична реабілітація 
означає застосування кон’юктивної системи протетичних конструкцій на базі імплантатів, інтегрованих у кіс-
тковій тканині. (Принцип Парето, принцип 80/20) - емпіричне правило, назване на честь економіста й соціо-
лога Вільфредо Парето, у найбільш загальному вигляді формулюється як «20% зусиль дають 80% резуль-
тату, а інші 80% зусиль - лише 20% результату». Ми вважаємо, що одним зі шляхів її запобігання і збере-
ження біогенного (остеогенного) потенціалу є пропозиція удосконалених протетичних методик. Сенсор візі-
ографа (на застосований кон’юктивно з фільтром із монокристала Сd(Zn)Те. Сутність методу полягає у ви-
користанні титанової інфраструктури (заглушки імплантата) як перфоратора м’яких тканин і елементом фо-
рмувача ложа мезо-структури імплантата (еластичного підтримувача ясен). Оклюдограма — спосіб отри-
мання відбитків зубних рядів на полімерному термопластичному відбитковому матеріалі при звичному для 
даної особи зімкненні зубів, запропонований авторами, є актуальним завданням. 

Результати. З метою критичної оцінки метод протетичного лікування представлено в Університеті м. 
Кельн (Німеччина), курс професора Й.Е. Цоллера (Prof. Dr.Dr. Zöller JE) у 2006 році. У клінічних досліджен-
нях вибірку склали 120 пацієнтів (320 одиниць імплантато-протетичного лікування), лікування проводилось 
за запропонованою методикою (основна група), яким застосовувався еластичний корегований формувач 
ясен. Для порівняльного аналізу контрольну групу склали 30 пацієнтів, зіставні за віком і статтю, яким ім-
плантато-протетичне лікування проводили за зіставною загальноприйнятою методикою. Позиціювання за-
глушки імплантата визначали способом медичної навігації за власною методикою за допомогою приладу 
серії "Навігатор ЮК" у пацієнтів дослідної групи власної конструкції в кон’юнкції зі спеціалізованою 
комп’ютерною програмою. 
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Моніторинг стану тканин є актуальним завданням. Таким чином, проводячи аналіз, ми встановили при-
чинну залежність. За потреби, одонтогліфічні особливості ми корегували в лабораторних умовах завдяки 
дискретності фіксації (укорінення) протезної (протетичної) конструкції, продовживши термін її експлуатації. 
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Дитяча стоматологія - це окремий напрям стоматології. І ні для кого не таємниця, що це найскладніший 

контингент пацієнтів, тому що маленькі діти вимагають до себе особливої уваги й підходу. Для лікування 
дітей є методики, за якими працюють лікарі-стоматологи. І кожен дитячий стоматолог має бути і психоло-
гом, і чарівником водночас. 

Мета цієї статті - аналіз психологічних особливостей дітей різного віку на прийомі в лікаря-стоматолога, 
що є важливим у формуванні співпраці лікаря й дитини під час стоматологічного прийому. 

У роботі з пацієнтами дитячого віку отримання згоди на стоматологічне лікування й досягнення пороз-
уміння – доволі складне завдання для дитячого лікаря-стоматолога. Труднощі взаємин пов’язані з віковими 
особливостями маленьких пацієнтів: підвищеною тривожністю, відсутністю розуміння потреби лікування, 
незавершеністю формування деяких рис характеру, зокрема сили волі, страхом і недовірою до лікаря. 

Працюючи з дітьми, стоматологи часто зіштовхуються з низкою проблем, які ускладнюють процес сто-
матологічного лікування: у більшості дітей виникає страх перед стоматологічним прийомом. Викликає зане-
покоєння також і той факт, що множинний карієс зубів усе частіше трапляється в дітей від 3 до 6 років.  

Для кожного віку дитини характерні певні особливості сприйняття навколишнього світу. Виділяють такі 
вікові періоди життя дитини:  

1. Раннє дитинство (1—3 роки), 
2. Дошкільний вік (3—6 років), 
3. Молодший шкільний вік (7—10 років), 
4. Підлітковий вік (10—14 років), 
5. Рання юність (15—18 років). 
З практичного досвіду ми знаємо, що знання індивідуальних особливостей психології дитини має велике 

значення в прогнозуванні її поведінки на стоматологічному прийомі, адже запорукою продуктивної співпраці 
є здатність стоматолога керувати поведінкою дитини під час лікування і врегульовувати можливі конфлікти 
з батьками. 

Таким чином, оскільки в дитинстві відбувається перший контакт дитини з лікарем-стоматологом, який 
формує її ставлення до стоматологічного прийому на майбутнє, провідною метою стоматолога, крім покра-
щення стану здоров’я, є налагодження приятельських стосунків із дитиною. 

З досвіду практичного лікаря знаємо, що переважна більшість дітей негативно ставляться до стоматоло-
гічного прийому, що зумовлено низкою чинників: страхом перед невідомим, копіюванням поведінки батьків 
(за умови їхнього негативного ставлення до лікарів), солідарністю з однолітками щодо стоматологічного лі-
кування й негативним досвідом на попередньому стоматологічному прийомі. 

У той же час опитування дитячих стоматологів щодо лікування дітей різного віку показало, що більшість 
лікарів відчувають дискомфорт від нанесення дитині психоемоційної травми при лікуванні зубів, неможли-
вості надання якісної стоматологічної допомоги неконтактним дітям, неможливості застосування місцевої 
анестезії в дуже «маленьких» пацієнтів. Окрім того, поведінка дітей у цей період украй непередбачувана, 
що значною мірою впливає на ефективність і якість стоматологічного лікування. 

Також дуже різниться думка лікарів щодо присутності батьків у кабінеті. Це можна пояснити певними 
причинами: батьки дають поради і вказівки з приводу лікування, коментують дії лікаря, і стоматолог змуше-
ний аналізувати поведінку не лише дитини, а й батьків. Таким чином, уже на огляді дитини стоматолог му-
сить вирішити, чи лікуватиме він дитину в присутності батьків, чи без них. Якщо батьки не можуть або ж не 
хочуть забезпечити відповідної підтримки, то їм краще зачекати поза кабінетом. Однак доступ батьків до 
дітей ніколи не забороняється.  

Який же підхід можна обрати для різного контингенту дітей залежно від віку? 
Діти віком від 1 до 3 років мають перебувати в стоматологічному кабінеті разом із батьками, аби почува-

тися безпечно і впевнено. Стоматологу необхідно тісно співпрацювати з батьками, розповідати й пояснюва-
ти все, що відбувається. 

Пацієнт дошкільного віку може перебувати в кабінеті стоматолога без батьків, адже зацікавлено слухає 
пояснення, позитивно реагує на вербальні вимоги і вступає в психологічний контакт, бажаючи заслужити 
заохочення (подарунок) від стоматолога. Дитина відчуває гордість за свою самостійність, вона ініціативна, 
добре реагує на похвалу й дуже засмучується, коли висловлюють невдоволення її вчинками. 


