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лів ортопедичної конструкції, а також геометричні параметри порожнини рота, такі як товщина слизової 
оболонки й кортикальної кісткової пластини. 

Шляхом математичного розрахунку була визначена відносна зміна об’єму матеріалу, об’ємна деформація, зу-
мовлена тепловим розширенням, еластична об’ємна деформація, дані потенціалу пружності й теорії пружності. 

Результати та їх обговорення. Після розв’язання задачі із заданими граничними умовами були отри-
мані поля напружень для визначених областей рішення з середнім значенням для ПМ1 – (4194,10±3,41 
м2К), ПМ2 – (4150,93±5,22 м2К). Дані середніх значень М1 і М2 становили (1200,13±4,1 м2К) і (6550,01± 3,23 
м2К) відповідно. 

Щодо градуювання граничних переміщень вузлових точок і як результат розподілу жувального тиску під 
базисом повного знімного пластинкового протеза на тканини протезного ложа, середні значення кожних 
площин були такі: для перерізу ПМ1- загальна площина з меншим ступнем навантаження мала показники 
(339746,1±2,8), оскільки площина з підвищеним тиском становила (675298,14±5,21 м2К). Беручи область 
ПМ2, значення були дещо вищі (369743,3±3,9 м2К) і (735356,34±4,52 м2К) відповідно. 

Найбільші стисні напруження виникають у зоні контакту протезів верхньої й нижньої щелеп із результатами 
значень: для ПМ1 – (302,2Е±0,7 мм/мм); ПМ2- (329,4Е±0,7 мм/мм); М1 – (320,1Е±0,7 мм/мм); М2- (438,6Е±0,7 
мм/мм). Водночас у зоні альвеолярного відростка спостерігаються на порядок менші напруження: значення для 
ПМ1 становило (101,0Е±0,7 мм/мм); ПМ2 - (107,2Е±0,7 мм/мм); М1 (110,3Е ± 0,7 мм/мм); М2 (147,3Е ± 0,7 мм/мм), 
що свідчить про рівномірний розподіл зовнішнього навантаження площею альвеолярного гребеня. 

Висновки. Спираючись на результати проведених досліджень, можна зробити такі висновки: 
1. Завдяки визначенню даних напруження й деформації знімних ортопедичних конструкцій задля покра-

щення якості ортопедичного лікування пацієнтів можна вважати доцільним використання методів матема-
тичного розрахунку об’єму матеріалу, об’ємної деформації, даних потенціалу й теорії пружності як допоміж-
ного елементу при виготовленні знімних ортопедичних конструкцій. 

2. Аналізуючи динаміку отриманих результатів, можемо запропонувати розроблені теорії для викорис-
тання на лабораторних етапах протезування знімними ортопедичними конструкціями зубних протезів. 

3. Детальний моделювальний розрахунок усіх аспектів адаптації тканин протезного ложа до знімного 
протеза може вдосконалити виготовлення конструкцій із використанням 3D-технологій. 
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Мета дослідження. Визначення токсичної дії нового склоіономерного цементу для постійної фіксації не-

рухомих конструкцій протезів на органи й тканини лабораторних тварин. 
Матеріали й методи. Експеримент проводили на групах лабораторних щурів із детальним вивченням 

уведеного матеріалу, гематологічних, біохімічних показників крові, поведінкових реакцій тварин і функції ни-
рок експериментальних тварин. Утримання тварин і експерименти проводились відповідно до «Європейсь-
кої конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових 
цілей» (Страсбург, 1986), Закону України № 3447-IV від 21 лютого 2006 року «Про захист тварин від жорс-
токого поводження". Визначення загального токсичного впливу стоматологічного склоіономерного цементу 
(«СІЦ на основі ПКВК») проводили в динаміці впродовж 30 днів. Під час експерименту тварини були поділе-
ні на 2 групи (контрольну й дослідну) у загальній кількості 14 лабораторних тварин обох статей, які утриму-
вались у однакових умовах і на повноцінному раціоні. Токсичний вплив стоматологічного матеріалу на ор-
гани й системи лабораторних тварин визначали за такими критеріями: загальний стан тварин, показники 
серцево-судинної й центральної нервової систем, функціональний стан печінки, нирок.  

Результати дослідження. Показники ваги печінки в самок (5,135 ± 0,233) грам, у самців - (6,234 ± 0,342) 
грам. В експериментальній групі лабораторних тварин, які контактували зі склоіономерним матеріалом, 
отримали такі результати: кількість еритроцитів: у самок (4,86±0,26)*1012/л, самців - (4,53±0,14)*1012/л; пока-
зник гемоглобіну самок - (123,62±2,37) г/л, самців - (125,21±5,48) г/л; самці мали кількість лейкоцитів 
(10,27±0,94)*109/л, самки (9,81±0,68)*109/л. 

Проведене дослідження встановило, що досліджувана доза «СІЦ на основі ПКВК» у лабораторних тва-
рин при тривалому контакті не чинить шкідливої дії на важливі функції печінки. Активність індикаторних фе-
рментів: АлАТ у самців – (0,52±0,23) ммоль/ч мл, у самок – (0,49±0,15) ммоль/ч мл; показник АсАТ самців – 
(0,63±0,34) ммоль/ч мл, у самок – (0,59±0,29) ммоль/ч мл, що не перевищує норми. 

Висновки. Результати проведеного експерименту вказують на те, що новий вітчизняний склоіономер-
ний цемент для постійної фіксації незнімних зубних конструкцій не надавав токсичної дії на органи й ткани-
ни лабораторних тварин за тривалого застосування. Отримані дані мали недостовірну (р>0,05) різницю між 
контрольною й дослідною групами, що свідчить про нетоксичний ефект стоматологічного матеріалу на ор-
ганізм у цілому і тканини порожнини рота. 


