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шення фізіологічних процесів в порожнині 
рота, що веде до зменшення кількості лейко
цитів факторів протимікробного захисту. На 
рівні місцевого захисту від інфекції значну 
роль відіграють епітеліальні клітини слизо
вої порожнини рота, які завдяки високому 
мітотичному індексу не дають можливості 
колонізуватись небажаним мікроорганізмам 
виробляючи ряд протеїнів, що мають анти
мікробну активність.

При користуванні знімними протезами 
внаслідок порушення кровообігу, пошко
дження слизової дії на поверхню залишково
го мономеру пластмас спостерігається по
рушення бар’єрної функції епітелію, що 
сприяє розвитку запальних процесів. Знімні 
конструкції зубних протезів приводить до 
дисбіотичних змін на поверхні слизової обо
лонки рота. Нормальна мікрофлора порож
нини рота своїми ферментами сприяє елімі
нації залишкової їжі та знищенню епітеліа
льних клітин, завдяки продукції антимікроб
них та інших біологічних речовин перешко
джає надмірній колонізації на слизовій обо
лонці патогенних та умовно-патогенних мік
роорганізмів.

Таким чином, аналіз даних літературних 
джерел свідчить про актуальність проблеми, 
особливо у людей старшого віку, які корис
туються протезами. Цьому сприяє імунопро- 
текторна неповноцінність слизової порож
нини рота, що обумовлена віковими змінами, 
порушення мікроциркуляції, травматична дія 
знімних протезів та сенсибілізуюча дія за
лишкового мономеру.

М . Я . Н ід зел ьськ и й ,
В . Л . К о р о т е ц ь к а  -  З ін к еви ч

Українська медична стоматологічна академія

КЛІНІЧНА ОЦІНКА ВКЛАДОК,
ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІСЛЯ

ВІДТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЗУБІВ

Вкладка є конструкцією для заміщення 
дефектів коронкової частини зуба. Одним із 
основним критеріїв якості вкладки є ступінь 
їх подібності до природніх зубів як за зовні

шнім виглядом, так і за жувальною ефектив
ністю та прицезійність прилягання.

Успіх зубного протезування при застосу
ванні вкладок значною мірою залежить від 
матеріалів, які застосовуються для їх виготов
лення. На сьогодні вкладки виготовляють з ке
раміки, пластмаси, композитів та сплавів ме
талів. Особливе значення має зносостійкість 
обраних видів конструкційних матеріалів.

При обстеженні пацієнтів, які користува
лись протезами виготовленими із пластмаси 
Кожухарь М. М. і Посталакі 1.1, виявили змі
ни у прикусі різного ступеня. На думку авто
рів основною причиною зазначених змін у 
прикусі протезоносіїв є зміна рельєфу оклю- 
зійної площини зубів, що приводить до зни
ження жувальної ефективності.

Клінічні спостереження при порівнянні 
функціональних цінностей протезів у паціє
нтів з пластмасовими та порцеляновими 
вкладками зубів, особливо жувальної повер
хні, підтверджують переваги останніх у від
ношенні зносостійкості і підвищенні жува
льної ефективності.

За даними Б. П. Маркова протези і пор
целяни відновлюють жувальну ефективність 
до 80%, тоді як протези виготовлені із плас
тмаси жувальну ефективність відновлюють 
не більше 60 %.

Поступове зниження жувальної ефектив
ності внаслідок стирання пластмасових 
вкладок настає для протезоносіїв непомітно. 
У них не спостерігаються суб’єктивні розла
ди, але жувальна мускулатура знаходиться в 
несприятливих умовах функціонування і 
ефективність жування значно нижча порів
няно з пацієнтами, які користуються проте
зами з нормальною висотою прикусу.

Стирання порцелянових вкладок досить 
висока і в окремих випадках перевищує сти- 
раємість емалі природніх зубів, тому вигото
влення протезів і порцеляни дозволяє ПІДВИ

ЩИТИ якість протезів. Встановлена на проте
зах висота нижньої третини обличчя залиша
ється незмінної на протезі тривалого часу, 
що в свою чергу є профілактикою змін у 
скронево-нижньощелепному суглобі, а також 
тонусу жувальної мускулатури.

Значення зубного протезування розгля
дається не тільки з точки зору обробки їжі в 
порожнині рота, але і врахуванням профілак
тичної та лікувальної гіпоролі.

О Нідзельський М. Я., Коротецька-Зшкеєич В. Л., 2008



Все вищезазначене свідчить про наяв
ність невирішених питань у проблемі проте
зування вкладками, пов’язаних із властивос
тями конструкційних матеріалів.


