
дитячий психоневролог, оториноларинголог та логопед. Діяльність центру тісно 
пов'язана з медико-генетичною юнсультацією населення області.

Тільки за умови налагодженої роботи спеціалізованих диспансерних центрів 
можливе надання в повному обсязі кваліфікованої медичної допомога хворим з 
вродженою патологією щелепно-лицевої ділянки.

М О РФ О М ЕТРИ ЧШ  ТА П О ЛЯРИ ЗА Ц ІЙ Н О -М ІКРО СКО П ІЧН І 
ОСОБЛИВОСТІІКОШ  ВЕРХНЬОЇ ТА Н И Ж Н ЬО Ї Щ ЕЛ ЕП  ЗА Л ЕЖ Н О  

ВІД ЇХ  АНТРОПОЛОГІЧНОГО ВАРІАНТУ 
Г асю кП Л ., Ч ерняк В, В.
Українська Медична стоматологічна академія,
кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології т а орт одонт ії

В залежності від антропологічних варіантів наявності вшивального горбика 
проведено вивчення 39 Ікол верхньої та нижньої щелеп. МорфЬметрично після 
забарвлення ішл еріохромом виміряли довжину зуба та його кореня, висоту, 
ширину, довжину коронки та кут її нахилу. Виділено п’ять варіантів Ікол, котрі 
мають певні морфометричні показники коронки та різну висоту вшивального 
горбика. При подальшому його вивченню на тонких шліфах в поляризаційному 
світлі встановлено, що в залежності відашропшюгічного варіанту в емалі лІнгвадь- 
ного горбика міняється конфігурація подовжніхта горизонтальних ліній Гумтера- 
Ш регера Так, при першому варіанті розташування пучків емалевих призм в 
лшгвальному горбику не змінюються в  порівнянні з іншими ділянками ікол. 
При другому- емаль потовщується за рахунок напливу. При 'гретьому та четвер
тому варіанті на лінгвальмій поверхні формується додатковий стіілощішй горбик 
і складається я к з призової так і безпризмової емаш. Нарешті, при п'ятому варіанті 
л іш тяьіш й  горбик досягає висоти основного і має типову будову лремоляра з 
наявністю в пул ьловій камері додаткового рогу. Вказані особливості будови верх
ніх та нижніх Ікол необхідно враховувати при проведенні стоматологічних мані
пуляцій, зв'язаних з препаруванням зубів цього класу.

ОСО БЛИВО СТІ ПОВТОРНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ 
ЗН ІМ Н ИМ И  ПРОТЕЗАМ И

ГерасимчукП . Г,
Дніпропетровська держ авна медична академія, 
кафедра ортопедичної стоматології

В ортопедичній стоматології значне місце займає повторне протезування 
повними змінними протезами. При тривалому строку користування старими 
протезами, зменшенні висоти нижньої третини обличчя і вираженої атрофії 
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