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величину их потребности в нашей стране, кото-
рые в большей степени не медицинского харак-
тера. 

Наведенные нами показатели, к сожалению, 
свидетельствуют о недостаточно высоком уровне 
удовлетворенности молодого населения нашей 
страны в основных видах ортопедической помо-

щи, не говоря уже о необходимости своевремен-
ного раннего протезирования, особенно в моло-
дом возрасте, так как его недооценка ведет прак-
тически к 100%   появлению различного рода до-
вольно сложных зубочелюстных аномалий и де-
формаций, значительно усугубляющих после-
дующее ортопедическое лечение. 
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На сьогодні значна поширеність вірусних за-

хворювань слизової оболонки порожнини рота по-
требує системного підходу до лікування. Біль-
шість противірусних препаратів впливає безпосе-
редньо на віруси і потребує  додаткового застосу-
вання антисептичних, протизапальних та імуно-
модулюючих засобів. У зв`язку з цим триває по-
шук препаратів, що вдало поєднують у собі всі ці 
властивості. 

Мета дослідження полягала в оцінці антимік-
робних властивостей нового противірусного пре-
парату «Панавір». Для досягнення мети викорис-
товували стандартні штами мікроорганізмів 
C.albicans АТСС 885-653, S.aureus АТСС 25923, 
E.faecalis АТСС 29212, E.coli АТСС 25922. Чутли-
вість мікроорганізмів до препарату вивчали за 
стандартною методикою відповідно до наказу 
МОЗ України №167 від 05.04.2007 р. «Про за-

твердження методичних вказівок «Визначення чу-
тливості мікроорганізмів до антибактеріальних 
препаратів». 

За результатами дослідження встановлено, що 
штами E.coli АТСС 25922 та E.faecalis АТСС 
29212З були помірно чутливими до дії «Панаві-
ру». Препарат мав помірний фунгіцидний вплив 
на музейний штам C.albicans АТСС 885-653.   Му-
зейний штам  S.aureus АТСС 25923 виявився ре-
зистентним до дії препарату. 

Отже, за результатами досліджень ми встано-
вили, що препарат має помірні бактерицидні, бак-
теріостатичні та фунгіцидні властивості та може з 
успіхом використовуватись у терапевтичній сто-
матології, враховуючи етіологію хвороби, пору-
шення в діяльності імунної системи, патогенетичні 
зміни.  
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Для відновлення зубів із каріозними і некаріоз-

ними ураженнями в сучасній стоматології найши-
рше використовують фотокомпозиційні матеріали. 
Суттєвим  недоліком цих матеріалів є полімери-
заційна усадка.  Одним із клінічних підходів, який 
дозволяє зменшити полімеризаційну напругу, що 
виникає в процесі усадки матеріалів, є застосу-
вання методу «спрямованої» полімеризації, однак 
і з використанням цього методу відсоток усклад-
нень, таких як порушення крайового прилягання 
пломб і поява крайового забарвлення, залиша-
ється досить високим. До того ж, далеко не у всіх 
клінічних ситуаціях можливе застосування методу 
«спрямованої» полімеризації, зокрема при відно-
вленні зубів  із клиноподібними дефектами або з 
каріозними ураженнями пришийкових ділянок. 
Для компенсації полімеризаційної напруги в таких 

випадках запропонований метод «м'якого старту», 
заснований на зменшенні початкової інтенсивнос-
ті світла до мінімальних значень та подальшому її 
підвищенні до максимальних показників, а також 
метод «імпульсної» полімеризації, який базується 
на перерозподілі в часі загальної кількості світло-
вої енергії, що поглинає матеріал.  

Мета дослідження − порівняльна клінічна оці-
нка крайового прилягання нанокомпозиту «Filtek 
Ultimate» («3М») при відновленні зубів із клинопо-
дібними дефектами за застосування двох різних 
методів опромінення матеріалу. 

Об'єктом клінічних досліджень були 35 пацієн-
тів стоматологічної поліклініки ЦМКЛ №1 м. До-
нецька віком від 35 до 55 років, яким було віднов-
лено 47 зубів із приводу клиноподібних дефектів. 
Пацієнтів було розподілено на дві групи залежно 


