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Висновки. Проведене дослідження свідчить про ефективність поєднаного використання ультразвукової 
обробки кореневих каналів і полікомпонентного антимікробного гелю в лікуванні хронічного періодонтиту, 
що підтверджено позитивною динамікою результатів за рік спостереження в основній групі у 83,3% випад-
ків, проти 58,3% у групі порівняння. 
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Вступ. Натепер у клініці ортопедичної стоматології в контексті препарування зубів під металокерамічні 

конструкції протезів апробовано велику кількість різноманітних методик. Однак, керуючись загальноприйня-
тими протоколами препарування, існує ризик виникнення безпосередніх і віддалених ускладнень. Зазвичай 
застосовується тактика препарування опорних зубів без уступу, зішліфовування твердих тканин зі створен-
ням надмірної конусності бічних стінок, що призводить до травми пульпи й погіршення фіксації ортопедич-
ної конструкції. Дане положення спонукає до пошуку нових шляхів об’єктивізації стану твердих тканин зубів 
під час підготовки до протезування. 

Мета дослідження. Оцінити стан кукси препарованих зубів за допомогою цифрового об’ємного скану-
вання задля оптимізації й контролю глибини одонтопрепарування в пришийковій ділянці під металокераміч-
ні конструкції. 

Матеріали й методи дослідження. Стан кукси оцінювали в 40 пацієнтів із показаннями до протезуван-
ня незнімними ортопедичними конструкціями. Дослідження проводили на зубах однієї функціональної гру-
пи. У першу дослідну групу ввійшли клінічні випадки, де одонтопрепарування проводили зі створенням кла-
сичного заокругленого скошеного уступу в пришийковій ділянці, у другій групі одонтопрепарування викону-
вали з максимальним збереженням пришийкової частини коронки і створенням символу уступу. Для аналізу 
кукси препарованих зубів у контексті контролю глибини препарування під вищезгадані конструкції застосо-
вано технологію цифрового 3D-сканування системи CAD/CAM. 

Результати. Виготовляли розбірні гіпсові моделі для кожного клінічного випадку і сканували в системі 
CAD – цифровому об’ємному сканері NeWay компанії «Open Technologies». За допомогою вказаної 
технології на 3D-моделі визначали точну глибину препарування кукси. Для цього за допомогою 
комп’ютерного моделювання, використовуючи інтегроване в систему CAD програмне забезпечення 
«Exocad», на 3D-моделі визначали точну глибину препарування кукси шляхом моделювання штучної корон-
ки й визначення її товщини в чотирьох точках, відповідно на медіальній, дистальній, вестибулярній і ораль-
ній поверхнях пришийкової ділянки. Так, у першій дослідній групі одержані величини коливалися в межах 
0,6-1,0 мм, у другій – 0,25-0,54 мм. 

Висновки. Підсумовуючи результати досліджень, можна зробити висновок, що дослідження методом 
цифрового об’ємного сканування для визначення й контролю глибини препарування досліджуваних зубів у 
пришийковій ділянці дає змогу більш точно й обережно підійти до питання щадного й раціонального одон-
топрепарування під металокерамічні конструкції, запобігаючи розвитку безпосередніх і віддалених усклад-
нень. 
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У структурі стоматологічних захворювань хвороби пародонта займають одне з основних місць і за соціа-

льно-економічною значущістю належать до найбільш актуальних проблем стоматології. Така висока поши-
реність захворювань пародонта, недосконалість ефективних методів діагностики, профілактики й лікування, 
а також їхній тісний взаємозв’язок із соматичною патологією зумовлюють медико-соціальну значущість цієї 
проблеми. Наявність супутньої соматичної патології, зокрема серцево-судинних, ендокринологічних, аутоі-
мунних хвороб, є вагомим фактором, що визначає перебіг і прогноз захворювань тканин пародонта. 

Метаболічний синдром – одна з найгостріших медико-соціальних проблем сьогодення. Поширення син-
дрому, взаємозв’язок зі способом життя й надзвичайно висока летальність від його наслідків об’єднують зу-
силля лікарів різноманітних спеціальностей для своєчасного виявлення і проведення правильних профілак-
тичних заходів щодо запобігання виникненню ускладнень. Метаболічний синдром став однією з актуальних 
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проблем сучасної медицини, що пов’язано з його великою поширеністю в загальній популяції, внеском у 
розвиток і прогресування серцево-судинних хвороб. До складу метаболічного синдрому входять абдоміна-
льне ожиріння, дисліпідемія, артеріальна гіпертензія й порушення вуглеводного обміну, а його патогенетич-
ною сутністю виступає феномен інсулінорезситентності. Протягом останніх кількох років увагу вчених при-
вернула проблема вивчення взаємозв'язку метаболічного синдрому і захворювань пародонта. Теми ризиків, 
пов`язаних асоціацією з різними метаболічними порушеннями, стали одними з найважливіших тем дослі-
джень у пародонтології. 

Загальновідомо, що в розвитку захворювань пародонта неабияку роль відіграє незадовільна гігієна ро-
тової порожнини. 

Мета. Вивчити якість догляду за ротовою порожниною пародонтологічними хворими із супутнім метабо-
лічним синдромом. 

Матеріали й методи. Нами було обстежено 190 осіб із метаболічним синдромом, які перебували на об-
ліку в ендокринологічному диспансері Чернівців, вони склали основну групу. У групу порівняння ввійшли 90 
осіб без метаболічних порушень. Групи дослідження стандартизовано за віком і статтю. 

Результати. На клінічних оглядах пацієнтів ми опитували їх щодо регулярності чищення зубів. 
За даними опитування, регулярно чистили зуби 32,63±3,41% респондентів основної групи, що було в 1,2 

раза менше, ніж у опитаних групи порівняння (38,89±5,17%, p<0,01). Нерегулярний догляд за ротовою по-
рожниною засвідчили 44,74±3,62 % хворих із метаболічним синдромом, проте в осіб без метаболічних по-
рушень аналогічний показник виявився в 1,08 раза меншим – 41,11±5,21%, p<0,01. Не доглядали за порож-
ниною рота 22,63±3,04% опитаних основної групи і 20,00±4,24% осіб групи порівняння. 

Висновок. Дані опитування свідчать про те, що обстежені обох груп недостатньо звертали увагу на до-
тримання гігієни зубів і ротової порожнини, однак хворі з метаболічним синдромом дещо гірше дотримува-
лись правил гігієни порожнини рота, ніж особи без метаболічних порушень. 
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Мета дослідження: узагальнити дані клінічних спостережень щодо структури й поширеності ускладнень 

при видаленні третіх нижніх молярів. 
Матеріали й методи: проведено ретроспективний аналіз змісту амбулаторних карт і протоколів опера-

цій 168 хворих за 2016-2018 рр. й оцінено результати особистих напрацювань за 2018-2020 рр., що стосу-
ються оперативних втручань у 134 хворих, яким було  видалено треті нижні моляри. 

Результати: структуру й частоту ускладнень після видалення третіх нижніх молярів наведено в таблиці. 
Кількість обстежених хворих 

дані ретроспективні дані власних досліджень 
168 134 

Кількість видалених зубів 
просте  

видалення 
складне  

чи хірургічне 
Просте 

видалення 
складне  

чи хірургічне 

Структура ускладнень і навколозубних  
деструктивних змін 

(абс./%) 

61 152 50 131 
нижнього альвеолярного - 9 (5,9) - 4 (3,1) ушкодження нерва 
язикового - 5 (3,3) - 3 (2,3) 
серозний 4 (6,5) 6 (3,9) 3 (6,0) 5 (3,8) альвеоліт 
гнійний 6 (9,8) - 1 (2,0) - 

періапікальні 12 (19,7) 3 (2,0) 9 (18,0) 3 (2,3) Навколозубні  
деструктивні зміни 

кишеня Вужгайма 23 (37,7) 15 (9,9) 21 (42,0) 14 (10,7) 

Висновки: аналіз статистичних даних необхідний для розробки й упровадження в практичну діяльність 
охорони здоров'я ефективних засобів і способів запобігання, оскільки хірургія третіх нижніх молярів займає 
вагому частку в структурі повсякденної хірургічної допомоги. 

 
 
 


