
ISSN 2409-0255. Український стоматологічний альманах. 2021. № 3 (додаток) 
 
 

 34 

Заболотна І.І. 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ КЛИНОПОДІБНОГО ДЕФЕКТУ 
ЗУБІВ У МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ  
Донецький національний медичний університет, Донецьк, Україна 

 
Мета дослідження: розробка диференційованого підходу до оперативного лікування клиноподібного 

дефекту зубів залежно від глибини мікротріщин емалі вестибулярної поверхні та його апробація через рік. 
Матеріали й методи: 125 пацієнтів молодого віку (18-44 роки) з клиноподібним дефектом зубів, яких 

було розподілено на основну (65 осіб) і контрольну (60 осіб) групи. Спочатку зуби ретельно очищували від 
назубних відкладень пастою, що у своєму складі не містить фтору. Потім усі поверхні промивали й висушу-
вали. Діагностували мікротріщини емалі на вестибулярній поверхні зубів: неозброєним оком при природно-
му освітленні - ІІІ тип, при додатковому освітленні або за використання додаткових методів дослідження (ві-
тальне фарбування, електрометрія) - І-ІІ типи за класифікацією Іванової С.Б. (1984). В основній групі прово-
дили максимальне розширення в ділянці коронкової поверхні клиноподібного дефекту за наявності мікро-
тріщин емалі ІІІ типу і в зоні ясенної поверхні – за наявності мікротріщин емалі І-ІІ типів. У пацієнтів контро-
льної групи виконували препарування за традиційною методикою без урахування наявності й глибини де-
фектів емалі. 

Наступним етапом було нанесення 37% розчину ортофосфорної кислоти (у вигляді гелю чи рідини) на 
тверді тканини сформованої порожнини. В основній групі за наявності на вестибулярній поверхні зубів мік-
ротріщин емалі ІІІ типу протравлювання починали з коронкової поверхні клиноподібного дефекту (30 с), по-
тім – ясенної поверхні (ще на 30 с). За наявності дефектів емалі І-ІІ типів наносили 37% розчин ортофосфо-
рної кислоти на тверді тканини спочатку ясенної поверхні клиноподібного дефекту на 30 с, потім – коронко-
вої поверхні (ще на 30 с). Загальний час експозиції розчину ортофосфорної кислоти в основній групі скла-
дав 60 с. Пацієнтам контрольної групи проводили кислотне протравлювання твердих тканин протягом 30 с. 
Після закінчення часу протравлюючий розчин ретельно змивали, порожнину висушували, наносили адгези-
вну систему тотального протравлювання («Adper Single Bond 2» (3M ESPE)) і виконували реставрацію мік-
рогібридним композитним матеріалом «Filtek Z-250» (3M ESPE). Якість реставрацій оцінювали через рік за 
критеріями USPHS: анатомічна форма, крайова адаптація, шорсткість поверхні, крайове забарвлення, від-
повідність кольору, дискомфорт/чутливість, наявність вторинного карієсу. 

Результати. На підставі проведеного дослідження пацієнтів обох груп установлено, що через рік після 
лікування стан виконаних реставрацій відповідав задовільному показнику за оціночними критеріями USPHS 
у 92% випадків: в основній групі – 96,92%, у контрольній групі – 86,66%. Поява незадовільного показника в 
основній групі була пов`язана з шорсткістю поверхні (1 реставрація) і  дискомфортом/чутливістю (1 рестав-
рація). У контрольній групі було визначено: порушення крайової адаптації (2 випадки), шорсткість поверхні 
(2 випадки), крайове забарвлення (3 випадки), дискомфорт/чутливість (1 випадок). 

Отже, віддалені результати застосування запропонованого способу диференційованого підходу до ліку-
вання клиноподібного дефекту зубів у молодих людей показали, що його використання на 10,26% ефектив-
ніше, ніж у контрольній групі, де не враховувався фактор наявності й глибини мікротріщин емалі на вести-
булярній поверхні зубів. 

Висновки. Розроблений диференційований підхід до розширеного препарування (видалення зміненої 
емалі – осередків мікротріщин, навислих країв - і дентину) та часу й послідовності протравлювання повер-
хонь, що утворюють клиноподібний дефект,  залежно від глибини діагностованих мікротріщин емалі, сприяє 
підвищенню якості лікування на 10,26%. На наш погляд, це пов`язано з урахуванням розбіжностей у мор-
фологічному й хімічному стані емалі й дентину поверхонь, які утворюють дефект. 
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Робота є фрагментом НДР кафедри терапевтичної стоматології ПДМУ «Розробка нових підходів до діа-

гностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів із порушенням опорно-
рухового апарату» (державний реєстраційний № 0112U004469). 

Мета роботи – розглянути можливості подання відносин між асоціантами орального біотопу з викори-
станням математичного аналізу. 

Матеріалами слугували результати мікробіологічного дослідження мікробної заселеності ротової рідини 
окремими видами мікрофлори, проведеного кафедрою терапевтичної стоматології та кафедрою мікробіоло-
гії і вірусології з імунологією УМСА в 2013 році. Використано методи математичного моделювання. 

Основна частина. Одним із видів симбіотичних взаємин є антагонізм. Властивості, що проявляються 
бактеріями в його процесі, є механізмом формування й функціонування мікробіомів. На підставі результатів 


