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АНОТАЦІЯ 

БІДА О. В. Диференційовані    методи    ортопедичного    лікування    

та функціональної   реабілітації   хворих   з   дефектами   зубних   рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями . – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія». — ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет»  МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню концепції 

ортопедичного лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладненими 

зубощелепними деформаціями, шляхом уточнень патогенетичних механізмів, 

клініко-патогенетичного обґрунтування методів комплексного лікування та 

функціональної реабілітації хворих, удосконалення методів діагностики, 

профілактики та прогнозування ускладнень. 

Розвиток зубощелепних деформацій спостерігається в разі 

несвоєчасного надання ортопедичної стоматологічної допомоги особам із 

частковою втратою зубів і призводить до виникнення складних клінічних 

ситуацій. Клінічна картина при цьому досить різноманітна і залежить від 

кількості втрачених зубів, давності утворення дефектів, їхньої локалізації, 

характеру оклюзійних співвідношень, стану тканин пародонта і твердих 

тканин зубів, межуючих із дефектом, а також загально-соматичного стану 

хворого. Зубощелепні деформації, обумовлені частковою втратою зубів, 

супроводжуються змінами положення зубів, що межують із дефектом, які 

зміщуються в бік дефекту корпусно, із нахилом, або зуби протилежної 

щелепи, позбавлені антагоністів - у вертикальному напрямку. Зуби, що 

втратили антагоністів, виходять за межі оклюзійної площини, блокуючи рухи 

нижньої щелепи, що призводить до суттєвих морфологічних і 

функціональних порушень, які зростають у динаміці. Втрата значної 

кількості зубів у бічних ділянках також сприяє зниженню висоти прикусу. 
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При несвоєчасному заміщенні дефектів зубних рядів у патологічний процес 

залучаються скронево-нижньощелепні суглоби (СНЩС), порушується 

біодинамічна рівновага жувальних м'язів. У разі виражених деформацій 

зубних рядів, зубощелепна система входить у стадію декомпенсації, що 

унеможливлює зубне протезування без попереднього комплексного 

лікування та ортодонтичної підготовки до протезування.  

Отримані результати засвідчили, що вираженість різних видів 

зубощелепних деформацій (ЗЩД), залежала від віку пацієнта, давності 

виникнення дефекту та анатомо-фізіологічних параметрів зубо-щелепного 

апарата і проявлялися у вигляді повороту зуба навколо вертикальної осі (7%), 

нахилу зубів у ділянку дефекту (25,6%), корпусного переміщення зубів у 

ділянку дефекту (12,3%) та комбінованих переміщень (29%). Зубощелепні 

деформації супроводжувалися погіршенням гігієни ротової порожнини та 

ускладненнями з боку тканин пародонта. Функціональні зміни полягали в 

подовженні терміну жування, зниженні ритму жування, змінами 

співвідношення між збуджувальними та гальмівними процесами з 

погіршенням жувальної ефективності та формуванні чітко вираженого 

стереотипу однобічного жування. Порушення функціонального стану тканин 

пародонта зумовлено істотними змінами параметрів мікроциркуляції та 

погіршенням активності метаболічних процесів. Підвищення характеристик 

гемодинаміки опорних зубів, залежно від давності утворення дефекту, 

засвідчує ініціацію адаптивних реакцій на функціональне перевантаження 

зубів, конвергованих у сторону дефекту, спрямованих на збереження 

метаболічних процесів шляхом залучення відповідних ланок компенсаторно-

пристосувальних механізмів регулювання тканинного кровообігу. Результати 

оклюзіографічних досліджень засвідчили збільшення індексу асиметрії 

відносної сили між сторонами при наявних однобічних дефектах зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, наявність передчасних 

контактів, неправильне розташування траєкторії сумарного вектора 
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оклюзійного навантаження, значне  зростання  проміжку оклюзійного  часу 

та збільшення часу настання максимальної кількості зубних контактів, 

порівняно з показниками контролю.  

Відповідно до результатів механіко-математичного моделювання  

встановлено безпосередню кореляційну залежність середньої тривалості 

ортодонтичного лікування від рентгенологічної щільності кісткової тканини.  

На підставі проведених морфологічних та статистичних досліджень 

запропонована патогенетична схема вторинних остеопоротичних змін під 

впливом артеріосклерозу та жувального тиску в беззубому комірковому 

відростку. Морфологічними підставами для термінової дентальної 

імплантації визначено зменшення ішемії беззубого коміркового відростка під 

впливом жувального тиску та наступні патоморфологічні зміни: зменшення 

товщини трабекул беззубої ділянки коміркового відростка (376,28 ± 204,38) 

мкм, P  =  0,02 та зменшення кількості остеоцитів у трабекулах 

периапікальної третини зуба (26,85 ± 7,44) (р = 0,05). 

Аналіз результатів проведених досліджень указує на достовірні 

відмінності рівня кісткової тканини навколо остеоінтегрованих дентальних 

імплантатів залежно від протоколу ортопедичного навантаження. Через 6 

місяців після встановлення імплантатів була відмічена втрата кісткової 

тканини в пацієнтів обох груп, незалежно від протоколу оклюзійного 

навантаження на рівні (0,623 ± 0,019) мм та (0,642 ± 0,025) мм (р<0,05). 

Найбільші зміни, щодо стабільності дентальних імплантатів були відмічені 

через рік. Так у пацієнтів, яким були виготовлені повноцінні металокерамічні 

коронки, через 6 місяців після встановлення імплантатів, була відмічена 

статистично достовірна втрата кісткової тканини - (1,197 ± 0,033) мм, із 

максимальним її значенням у межах 1,6 мм. Тоді як у пацієнтів, де 

ортопедичне лікування проводилося шляхом поступового збільшення 

оклюзійного навантаження на дентальний імплантат не констатовано  
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статистично достовірного (р < 0,05) збільшення досліджуваного показника 

(0,681 ± 0,028). 

Запропонована концепція навантаження на дентальні імплантати 

передбачає, що при щільності кісткової тканини в досліджуваній ділянці в 

межах 350–850 та 150-350 одиниць Hounsfield, що відповідає D3 та D4 за C. 

Misch, застосовування поступового навантаження на дентальний імплантат. 

Поступове навантаження на дентальний імплантат сприяє збереженню сталої 

кількості кістки навколо нього та пролонгації терміну служби ортопедичної 

конструкції в цілому, особливо при недостатній щільності кісткової тканини. 

При щільності кісткової тканини 850 одиниць Hounsfield та більше, що 

відповідає D1 та D2 за C. Misch, можливе застосування протокололу з 

безпосереднім навантаженням. 

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведених 

досліджень удосконалена схема діагностики,  визначено характер та ступінь 

морфо-функціональних порушень зубощелепного апарату у хворих із 

детермінованими порушеннями оклюзії та функціональних структур зубо-

щелепної системи, обумовлених частковою втратою зубів, ускладненою 

ЗЩД, порівняно з нормою у віковому аспекті. 

Вивчено патоморфологічні особливості структури коміркової кістки в 

ділянці дефекту зубного ряду при атеросклеротичних змінах судинного 

русла. На підставі проведених морфологічних та статистичних досліджень 

запропоновано патогенетичну схему вторинних остеопоротичних змін під 

впливом артеріосклерозу та жувального тиску в беззубому комірковому 

відростку. 

Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної 

підготовки до протезування хворих із зубощелепними деформаціями зі 

застосуванням ортодонтичної апаратури власної конструкції. 

На основі електроміографічних показників жувальних м’язів 

визначено характер функціональних патологічних змін зубощелепного 
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апарату, обумовлених утворенням дефектів зубних рядів, ускладнених  

зубощелепними деформаціями та ступінь функціональної реабілітації  

cтоматологічних хворих після ортопедичного лікування. 

На основі вивчення характеру рентгенологічної щільності кісткової 

тканини та типу кісткової тканини уточнені показання до дентальної 

імплантації. 

Науково обґрунтована концепція поступового навантаження на 

дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини. У 

залежності від денситометричної щільності кісткової тканини розроблена 

методика дискретного навантаження на дентальний імплантат. 

Розроблені показання до застосування індивідуалізованих алгоритмів 

комплексного патогенетичного лікування хворих із ЗЩД та проведена їхня 

клініко-лабораторна оцінка. 

Розроблена методика оптимізації функціональної реабілітації хворих 

із дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними деформаціями, та 

профілактики ускладнень ортопедичного та ортодонтичного лікування з 

застосуванням медикаментозних та немедикаментозних лікувально-

профілактичних засобів. 

Практичне значення отриманих результатів.  Упровадження в 

практичну діяльність розробленого алгоритму лікувально-профілактичних та 

реабілітаційних заходів дозволяє підвищити ефективність комплексного 

лікування хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених ЗЩД, та зменшити 

кількість клінічних ускладнень. 

Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної 

підготовки до протезування хворих із зубощелепними деформаціями з 

застосуванням ортодонтичної апаратури власної конструкції з урахуванням 

віку хворого та рентгенологічної щільності кісткової тканини дозволяє 

скоротити термін реабілітації, максимально зберегти природні зуби та 

підвищити ступінь функціональної реабілітації стоматологічних хворих. 
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Заміщення дефектів зубних рядів, обмежених вітальними зубами за 

допомогою незнімних конструкцій зубних протезів з опорою на зуби з 

застосуванням методики усунення післяопераційної чутливості, захисту 

відпрепарованих зубів та призначення запропонованого комплексу 

ремінералізувальної терапії дозволить зменшити кількість ускладнень 

незнімного протезування. 

Застосування на практиці розробленої концепції поступового 

навантаження на дентальний імплантат, дозволить зменшити втрати 

периімплантантної кісткової тканини в умовах її недостатньої щільності 

дозволить зменшити кількість ускладнень протезування та сприятиме 

пролонгації терміну служби ортопедичної конструкції. 

Ключові слова: дефекти зубних рядів, зубощелепні деформації, 

мезіалізація, дисталізація зубів, дентальна імплантація, дискретне оклюзійне 

навантаження, оклюзія. 

ANNOTATION 

BIDA O.V. Differentiated methods of orthopedic treatment and functional 

rehabilitation of patients with dentition defects complicated by dentoalveolar 

deformation - Qualification scientific work as a manuscript. 

Thesis for the scientific degree ―Philosophy Doctor‖ in specialty 14.01.22 

"Stomatology". – State Higher Educational Institution "Ivano-Frankivsk National 

Medical University" of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The thesis is devoted to the substantiation of the concept of orthopedic 

treatment of patients with dentition defects complicated by dentoalveolar 

deformations, by refining the pathogenetic mechanisms, clinico-pathogenetic 

substantiation of the methods of complex treatment and functional rehabilitation of 

patients, improvement of diagnostic methods, prevention and prediction of 

complications. 

The development of dentoalveolar deformities is observed in case of 

untimely provision of orthopedic dental care to individuals with partial loss of 
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teeth and leads to the emergence of complex clinical situations. The clinical 

situation in this case is very diverse and depends on the number of lost teeth, the 

prescription of defects, their location, the nature of occlusal relationships, the 

condition of periodontal tissues and hard tooth tissues bordering on the defect, as 

well as the general somatic state of the patient. Dentoalveolar deformations due to 

partial loss of teeth are accompanied by changes in the position of the teeth 

bordering on the defect, which are shifted toward the defect in the body, with a 

slope, or the teeth of the opposite jaw, devoid of antagonists - in the vertical 

direction. Teeth that have lost antagonists extend beyond the occlusal plane, 

blocking the movements of the lower jaw, which leads to significant 

morphological and functional disorders that grow in dynamics. Loss of a 

significant number of teeth in the lateral areas also lead to reduce the height of the 

occlusion. If replacement of defects in dental rows in the pathological process 

occurs untimely, the temporomandibular joint (TMJ) will be involved, the 

biodynamic balance of the masticatory muscles will be disturbed. In case of 

pronounced deformations of the dentition, the dentoalveolar system enters the 

stage of decompensation, which makes it impossible for dental prosthetics without 

preliminary complex treatment and orthodontic preparation for prosthetics. 

As a result of the scientific research, the severity of various types of 

dentoalveolar deformations depended on the patient's age, the prescription of the 

defect and the anatomical and physiological parameters of the dento-maxillary 

apparatus, and manifested itself as a tooth turn around the vertical axis (7%), tilt of 

the teeth in the defect area (25.6 %), body movements of teeth in the defect area 

(12.3%) and combined displacements (29%). Dentolаlveolar deformations were 

accompanied by deterioration of oral hygiene and complications from the 

periodontal tissues. Functional changes consisted of prolonged chewing periods, a 

decrease in the rhythm of chewing, changes in the ratio between stimulating and 

inhibitory processes, with deterioration of masticatory efficiency and the formation 

of a clearly expressed stereotype of unilateral chewing. Disturbance of the 
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functional state of periodontal tissues is due to significant changes in 

microcirculation parameters and deterioration in the activity of metabolic 

processes. The increase in the characteristics of the hemodynamics of the 

supporting teeth, depending on the limitation of the formation of the defect, 

indicates the initiation of adaptive reactions to functional overload of the teeth, 

converged towards the defect, aimed at preserving the metabolic processes by 

attracting the corresponding links of compensatory-adaptive mechanisms for 

regulating tissue circulation. The results of occlusive studies showed an increase in 

the asymmetry index of the relative strength between the sides with the available 

unilateral dentition defects complicated by the dentoalveolar deformities, the 

presence of premature contacts, the incorrect location of the trajectory of the total 

occlusal load vector, a significant increase in the occlusal time interval, and an 

increase in the time of the maximum number of dental contacts compared to 

indicators of control. 

According to the results of mechanical and mathematical modeling, a direct 

correlation was found between the average duration of orthodontic treatment and 

the radiographic density of bone tissue.  

Based on the conducted morphological and statistical studies, a 

pathogenetic scheme of secondary osteoporotic changes was proposed under the 

influence of arteriosclerosis and masticatory pressure in the toothless alveolar 

process.  

Decrease in ischaemia of the toothless alveolar process under the influence 

of masticatory pressure and the following pathomorphological changes: a decrease 

in the thickness of the trabeculae of the toothless section of the alveolar process 

(376,28 ± 204,38) mm, P = 0.02 and a decrease in the number of osteocytes in the 

trabeculae of the periapical third of the tooth (26,8±7,44) (p=0,05) were 

determined as morphological grounds for urgent dental implantation. 

An analysis of the results of the studies indicates a significant difference in 

the level of bone around the osseointegrated dental implants, depending on the 
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protocol of the orthopedic load (p<0,05). Six months after implantation, bone loss 

was noted in patients of both groups, regardless of the occlusal load protocol at 

(0.623±0.019) mm and (0,642 ± 0,025) mm. The greatest changes in the stability 

of dental implants were noted in a year. Thus, in patients with full-value metal-

ceramic crowns, a statistically significant loss of bone tissue (1,197±0,033) mm 

was noted 6 months after implantation. The maximum value reached 1.6 mm. 

Whereas in patients where the orthopedic treatment was carried out by gradually 

increasing the occlusal load on the dental implant, we did not ascertain the 

statistically significant (p < 0,05) increase in the studied indicator (0,681±0,028). 

The proposed concept of loading on dental implants provides that with a 

density of bone tissue in the study area in the range of 350 - 850 and 150 - 350 

units of Hounsfield, which corresponds to D3 and D4 for C. Misch, applying a 

gradual load on the dental implant. The gradual loading of the dental implant helps 

maintain a constant amount of bone around it and prolongs the life of the 

orthopedic structure as a whole, especially when there is insufficient bone density. 

With a bone density of 850 units Hounsfield and more, which corresponds to D1 

and D2 in C. Misch, it is possible to use a protocol with direct loading. 

Scientific novelty of the results. As a result of the studies, the diagnostic 

scheme was improved, the character and degree of morpho-functional disorders of 

the dentoalveolar apparatus were determined in patients with deterministic 

disorders of the occlusion and functional structures of the dentoalveolar system 

caused by partial tooth loss complicated by a dentoalveolar deformations in 

comparison with the norm in the age aspect. 

Pathomorphological features of the structure of the alveolar bone in the 

area of the dentition defect in atherosclerotic changes in the vascular bed were 

studied. Based on the conducted morphological and statistical studies, a 

pathogenetic scheme of secondary osteoporotic changes were proposed under the 

influence of arteriosclerosis and masticatory pressure in the toothless alveolar 

process. 
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A mathematical model has been developed and a technique for orthodontic 

preparation for prosthetics of patients with dentoalveolar deformations with the use 

of orthodontic equipment of our own design has been developed. 

The character of functional pathological changes in the dentoalveolar 

apparatus with the formation of dentition defects, complicated by dentoalveolar 

deformations, as well as the degree of functional rehabilitation of dental patients 

after orthopedic treatment were determined on the basis of electromyographic 

indicators of masticatory muscles. 

The indications for dental implantation were updated on the basis of 

studying the nature of the radiological density of bone tissue and the type of bone 

tissue. 

The concept of a gradual loading of dental implants under conditions of 

insufficient bone tissue density has been scientifically substantiated. The technique 

of discrete loading on the dental implant has been developed depending on the 

densitometric density of bone tissue. 

Indications for the use of individualized algorithms for complex 

pathogenetic treatment of patients with dentoalveolar deformations have been 

developed as well as their clinical and laboratory evaluation has been performed. 

A technique for optimizing the functional rehabilitation of patients with 

dentition defects complicated by dentoalveolar deformations and preventing 

complications of orthopedic and orthodontic treatment with the use of medicinal 

and non-medicinal treatment and prophylactic drugs has been developed. 

The practical significance of the results. The implementation of the 

developed algorithm of therapeutic-prophylactic and rehabilitation measures into 

practice makes it possible to increase the efficiency of complex treatment of 

patients with dentition defects complicated by dentolveolar deformations and to 

reduce the number of clinical complications. 
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Orthodontic elimination of dentoalveolar deformations is advisable to carry 

out using the devices developed by our own taking into account the age of the 

patient and the radiological density of bone tissue. 

When planning the replacement of a dentition defect with an orthopedic 

design with support for dental implants, it is advisable to determine the 

radiological density of bone tissue and the type of bone tissue. In conditions of 

insufficient density of bone tissue, it is advisable to apply the concept of gradual 

loading on dental implants. 

The replacement of defects in the dentition, limited by vital teeth, with the 

help of fixed designs of dental prostheses with the support of teeth, is expedient to 

carry out using the technique of eliminating postoperative sensitivity, protecting 

the prepared teeth and prescribing the remineralizing therapy complex. 

Key words: dentition defects, dentoalveolar deformations, mesialization, 

tooth distalization, dental implantation, discrete occlusion loading, occlusion. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЗЩД  

ЗЩС 

ЗР  

КТ 

БЕА 

СНЩС  

ПСТТЗ   

ШКТ 

ЦО 

КПКТ 

КСІ 

ЛДФ 

ЕМГ 

– 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

зубощелепні деформації 

зубощелепна система 

зубний ряд 

комп'ютерна томографія 

біоелектрична активність 

скронево-нижньощелепні суглоби 

патологічне стирання твердих тканин зубів  

шлунково-кишковий тракт 

центральна оклюзія 

конусно-променева комп’ютерна томографія 

коефіцієнт стабільності імплантату 

лазерна допплерівську флоуметрія 

електроміографія 

F – ортодонтичне зусилля 

Fр – сила реакції, що діє на зуб з боку тканин періодонту 

F1 – сила пружини в set-up стані 

F2 – зусилля ортодонтичної пружини на початку 

переміщення зуба 

F3 – максимальне зусилля стискання пружини при нульовому 

зазорі 

М – крутний момент, що діє з боку направляючих балок 

М1 – крутний момент реакції, що діє на зуб з боку тканин 

періодонту 

L – відстань між центром опору та точкою прикладання 

ортодонтичного зусилля F 

dF – елементарна сила 

dЅ – елементарна площа 
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σ – механічне напруження 

[σ] – допустиме напруження  для ортодонтичної сталі 

Σ – середне напруження на межі кореня та альвеолярної 

кістки 

Σс – середнє напруження для одно- і багатокореневих зубів 

Σч – границя чутливості по середньому напруженню для 

переміщення зуба 

Σоп – середнє напруження, що діє на опорні елементи апарата 

Ѕ – площа кореня зуба 

u – переміщення зуба 

d – діаметр направляючих балок 

d1 – діаметр дроту пружини 

W – момент опору направляючої балки 

H – робочий хід пружини 

D – зовнішній діаметр пружини 

Do – середній діаметр пружини 

D1, D2, 

D3, D4 

 

– 

 

групи кісткової тканини за щільністю 

δ – інерційний зазор між витками пружини 

z – жорсткість пружини 

z1 – жорсткість одного витка пружини 

fz – максимальна деформація витка пружини 

f1 – деформація пружини в set ap стані 

f2 – деформація пружини на початку лікування 

f3 – максимальна деформація пружини 

H – висота пружини 

Ho – висота пружини в вільному стані 

H1 – висота пружини в set-up стані 

H2 – висота пружини на початку лікування 
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n – кількість робочих витків пружини 

n1 – повна кількість витків пружини 

t – крок пружини 

L – довжина розгорнутої пружини 

T – вік пацієнтів 

t – тривалість лікування 

tС – критерій Ст’юдента 

А,В, С – константи рівняння регресії 

М – абсолютна величина констант А, В, С рівняння регресії 

еМ – стандартна похибка констант А, В, С рівняння регресії 

FС – критерій Фішера 

Sо – загальна дисперсія часу лікування 

Sзал – залишкова дисперсія часу лікування 

х – рентгенологічна щільність кісткової тканини 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Динамічний розвиток стоматологічної науки, 

розробка новітніх конструкційних матеріалів та інноваційних технологій 

виготовлення сучасних ортопедичних конструкцій дозволяє підвищити 

ефективність ортопедичної реабілітації, покращити якість життя пацієнта, 

забезпечити повноцінну професійну і соціальну адаптацію. Разом із тим, 

останнім часом, з тих чи інших причин, зберігаються проблеми з 

доступністю висококваліфікованої стоматологічної допомоги. Наслідком 

цього є збільшення кількості осіб, які потребують стоматологічної допомоги, 

зростання кількості ускладнень стоматологічної захворюваності у вигляді 

часткової і повної втрати зубів, естетичних, фонетичних і функціональних 

порушень зубощелепної системи, причому з тенденцією до «омолодження» 

як стоматологічної захворюваності зі збільшення осіб молодого віку, що 

втратили зуби, так зменшенням кількості осіб, які отримали зубні протези [6, 

11, 22, 47, 74, 145, 146, 486].  

Серед причин часткової втрати зубів превалює карієс. Через 

ускладнення карієсу, насамперед видаляються перші моляри. Їхня питома 

вага серед інших дефектів становить 18,22 % на верхній та 40,83 % на нижній 

щелепі. Вивчаючи характер патологічних змін зубощелепної системи, які 

відбуваються при цьому, доведено, що втрата навіть окремих молярів 

викликає низку структурно-функціональних порушень, одним із перших 

проявів яких є формування зубощелепних деформацій [146]. Зубощелепні 

деформації, обумовлені частковою втратою зубів, супроводжуються змінами 

положення, насамперед молярів, що обмежують дефект дистально, які 

зміщуються мезіально корпусно, або з нахилом, та зуби протилежної щелепи, 

позбавлені антагоністів, які зміщуються вертикально. Меншою мірою 

зазнають зміщення премоляри в дистальному напрямку – корпусно, із 

поворотом навкруг своєї осі, або нахилом в оральному напрямку та 
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комбіновані переміщення [48, 49, 96]. Своєчасно не заміщені дефекти зубних 

рядів ортопедичними конструкціями призводять до суттєвих морфологічних і 

функціональних порушень, які зростають у динаміці [102]. Втрата значної 

кількості зубів у бічних ділянках сприяє зниженню висоти прикусу [34]. 

Зуби, що втратили антагоністів, виходять за межі оклюзійної площини, 

блокуючи рухи нижньої щелепи. При несвоєчасному заміщенні дефектів 

зубних рядів ортопедичними конструкціями у патологічний процес 

залучаються скронево-нижньощелепні суглоби (СНЩС), порушується 

біодинамічна рівновага жувальних м'язів [43, 51, 88, 92, 93, 484]. У разі 

виражених деформацій зубних рядів, зубощелепна система входить у стадію 

декомпенсації, що унеможливлює зубне протезування без попереднього 

комплексного лікування та підготовки до протезування. Незважаючи на певні 

досягнення в лікуванні, на сьогодні при ортопедичному лікуванні хворих із 

дефектами зубних рядів, ускладнених ЗЩД, широко застосовується 

конформативний підхід, під час якого для заміщення дефектів 

застосовуються зубні протези без відновлення більшості порушених 

детермінант із низкою ускладнень, що обумовлює потребу поглибленого 

вивчення особливостей клінічного перебігу, характеру патологічних та 

компенсаційних морфо-функціональних змін зубощелепної системи, 

попередження виникнення ускладнень, систематизації факторів ризику і 

оптимізованих алгоритмів діагностики та лікування ЗЩД [54, 68]. 

На даний час залишаються не повністю вирішеними питання щодо 

визначення критеріїв ризиків застосування ортодонтичного усунення ЗЩД у 

дорослих різних вікових груп, протетичних конструкцій з опорою на 

дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини та 

порушень васкуляризації зубо-альвеолярного комплексу. Значна поширеність 

ЗЩД та багатофакторність їхнього розвитку, відсутність обґрунтованих схем 

діагностики і системного підходу до формування стратегії комплексної 

ортопедичної допомоги, прогнозування та профілактики ускладнень 
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обумовлюють актуальність наших досліджень, обґрунтованість мети та 

поставлених завдань. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» «Клініко-експериментальне обгрунтування 

підвищення якості ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою 

патологією» (державний реєстраційний №0112U000573) та в рамках науково-

дослідної роботи кафедри стоматології Національної медичної академії 

післядипломної освіти: "Клініко-лабораторне обгрунтування застосування 

сучасних медичних технологій в комплексному лікуванні та реабілітації 

основних стоматологічних захворювань" (державний реєстраційний №0112U 

00237). У вказаних темах дисертант виконував окремі фрагменти  

досліджень.  

Мета і завдання дослідження. 

 Розробити концепцію ортопедичного лікування хворих із дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, шляхом 

доповнення патогенетичних механізмів їхнього виникнення, удосконалення 

методів діагностики, профілактики та прогнозування імовірності розвитку 

ускладнень, клініко-патогенетичного обґрунтування раціональних методів 

комплексного лікування та функціональної реабілітації. 

Для досягнення визначеної мети поставлені наступні завдання: 

1. Визначити розповсюдженість дефектів зубних рядів серед 

дорослого населення України та характер їхніх ускладнень. 

2. Визначити характер та ступінь морфо-функціональних порушень 

зубощелепного апарату хворих із детермінованими порушеннями оклюзії та 

функціональних структур зубощелепної системи, обумовлених частковою 

втратою зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями, порівняно з 

нормою у віковому аспекті. 
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3. Удосконалити схему діагностики ступеня уражень елементів 

зубощелепної системи (твердих тканин зубів, зубних рядів, жувальних м’язів, 

тканин пародонта, скронево-нижньощелепних суглобів, механізмів регуляції) 

у хворих при дефектах зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями. 

4. Вивчити особливості морфологічних змін кісткової тканини щелеп 

та пародонта при порушенні цілісності зубних рядів і виникненні дефектів, у 

тому числі, при порушенні васкуляризації in vitro. 

5. Методом механіко-математичного моделювання обґрунтувати 

спосіб ортодонтичного усунення деформації зубних рядів при малих 

включених дефектах зубних рядів та розробити апарат власної конструкції 

для дисталізації зубів, зміщених у ділянку дефекту. 

6. Розробити методику прогнозування швидкості переміщення зубів у 

дистальному або медіальному напрямку на основі даних рентгенологічної 

щільності кісткової тканини визначеного сегменту коміркового відростка. 

7. Визначити фактори ризику розвитку зубощелепних деформацій, 

патогенетично обґрунтувати методи превентивної терапії та схеми 

лікувально-профілактичних заходів у хворих із факторами ризику 

зубощелепних деформацій. 

8. Розробити показання, індивідуалізовані алгоритми комплексного 

патогенетичного лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепних деформацій, та дати їхню клініко-лабораторну оцінку. 

9. Визначити ступінь функціональної реабілітації стоматологічних 

хворих, залежно від методу ортопедичного лікування. 

Об'єкт дослідження – зубощелепний апарат хворих з дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями різного ступеня 

вираженості. 

Предмет дослідження – динаміка фізіологічних, патологічних 

морфологічних та функціональних змін зубоальвеолярного комплекса, 



34 

 

ангіоархітектоніки та параметрів мікроциркуляції мікросудин пародонта, 

слизової оболонки, біоелектричної активності жувальних м'язів та СНЩС 

при зубощелепних деформаціях різного ступеня та впродовж лікування, 

клініко-патогенетичне обґрунтування розроблених методів лікування та 

функціональної реабілітації. 

Методи дослідження. У ході дослідження пацієнти обстежувалися 

загальноклінічними методами з використанням позаротового та 

внутрішньоротового огляду, пальпації, перкусії, зондування та визначення 

індексів гігієни ротової порожнини та з використанням спеціальних методів 

дослідження, таких, як: 

 оклюзіографія – із метою визначення характеру оклюзійних 

взаємовідношень; 

 вивчення діагностичних моделей щелеп – із метою діагностики 

наявності та ступеня вираженості зубощелепних деформацій, визначення 

виду прикусу та характеру оклюзійних взаємовідношень; 

 ортопантомографія – для отримання одномоментного зображення 

всієї ЗЩС та виявлення в ній  патологічних змін; 

 електроміографія жувальних м`язів – із метою комплексного 

визначення кількісних та якісних ЕМГ показників жувальних м’язів у 

пацієнтів із зубо-щелепними деформаціями та ефективності проведеного 

лікування; 

 лазерна допплерівська флоуметрія – із метою вивчення стану 

гемодинаміки тканин пародонта, діагностики та порівняльної оцінки 

параметрів мікроциркуляції (ПМ) в осіб до, упродовж та після  

ортодонтичного лікування; 

 мультиспіральна комп’ютерна томографія для розрахунку 

рентгенологічної щільності кісткової тканини визначеного сегменту 

коміркового відростку за денситометричними показниками значень сірого за 

шкалою одиниць Hounsfield (HU); 
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 оклюзіографічне дослідження (методика комп'ютеризованого 

аналізу оклюзії за допомогою T-Scan III). Комп'ютеризований  аналіз оклюзії 

проводили з метою оцінки оклюзійних контактів; 

 варіаційно-статистичний метод – для визначення абсолютних 

величин досліджуваних показників, достовірності відмінностей отриманих 

результатів та кореляції ознак. 

Отримані результати підлягали якісному аналізу та статистичній 

обробці. 

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведених 

досліджень удосконалена схема діагностики,  визначено характер та ступінь 

морфо-функціональних порушень зубощелепного апарату у хворих із 

детермінованими порушеннями оклюзії та функціональних структур зубо-

щелепної системи, обумовлених частковою втратою зубів, ускладненою 

ЗЩД, порівняно з нормою у віковому аспекті. 

Вивчено патоморфологічні особливості структури коміркової кістки в 

ділянці дефекту зубного ряду при атеросклеротичних змінах судинного 

русла. На підставі проведених морфологічних та статистичних досліджень 

запропоновано патогенетичну схему вторинних остеопоротичних змін під 

впливом атеріосклерозу та жувального тиску в беззубому альвеолярному 

паростку. 

Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної 

підготовки до протезування хворих із зубощелепними деформаціями з 

застосуванням ортодонтичної апаратури власної конструкції. 

На основі електроміографічних показників жувальних м’язів 

визначено характер функціональних патологічних змін зубощелепного 

апарату, обумовлених утворенням дефектів зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями та ступінь функціональної 

реабілітації стоматологічних хворих після ортопедичного лікування. 
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На основі вивчення характеру рентгенологічної щільності кісткової 

тканини та типу кісткової тканини уточнені показання до дентальної 

імплантації. 

Науково обґрунтована концепція поступового навантаження на 

дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини.     

У залежності від денситометричної щільності кісткової тканини, 

розроблена методика дискретного навантаження на дентальний імплантат. 

Розроблені показання до застосування індивідуалізованих алгоритмів 

комплексного патогенетичного лікування хворих з ЗЩД та проведена їхня 

клініко-лабораторна оцінка. 

Розроблена методика оптимізації функціональної 

реабілітації хворих із дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними 

деформаціями, та профілактики ускладнень ортопедичного та 

ортодонтичного лікування з застосуванням медикаментозних та 

не медикаментозних лікувально-профілактичних засобів. 

Практичне значення отриманих результатів. Упровадження в 

практичну діяльність розробленого алгоритму лікувально-профілактичних та 

реабілітаційних заходів дозволило підвищити ефективність комплексного 

лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладнених ЗЩД та зменшити 

кількість клінічних ускладнень. 

Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної 

підготовки до протезування хворих із зубощелепними деформаціями з 

застосуванням ортодонтичної апаратури власної конструкції з урахуванням 

віку хворого та рентгенологічної щільності кісткової тканини дозволяє 

скоротити термін реабілітації, максимально зберегти природні зуби та 

підвищити ступінь функціональної реабілітації стоматологічних хворих. 

Заміщення дефектів зубних рядів, обмежених вітальними зубами за 

допомогою незнімних конструкцій зубних протезів, з опорою на зуби з 

застосуванням методики усунення післяопераційної чутливості, захисту 



37 

 

відпрепарованих зубів та призначення запропонованого комплексу 

ремінералізувальної терапії дозволило зменшити кількість ускладнень 

незнімного протезування. 

Застосування на практиці розробленої концепції поступового 

навантаження на дентальний імплантат, дозволило зменшити втрати 

периімплантантної кісткової тканини в умовах її недостатньої щільності, 

зменшило кількість ускладнень протезування та сприяло пролонгації терміну 

служби ортопедичної конструкції. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в 

навчальний процес на кафедрі ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», кафедрах  ортопедичної 

стоматології та стоматології Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. 

Шупика, на кафедрі ортопедичної стоматології і ортодонтії Київського 

медичного університету УАНМ, на кафедрі ортопедичної стоматології 

УжНУ, у практику стоматологічних клінік: Стоматологічного медичного 

центру Львівського державного медичного університету імені Данила 

Галицького, КП «Київська міська клінічна стоматологічна поліклініка», 

Стоматологічного навчального науково-практичного центру НМАПО імені 

П. Л. Шупика, Стоматологічного центру УжНУ, СтоматЦентру 

«Університетський», ТОВ «Креативна стоматологія», ТОВ «Діамант 2008», 

ТОВ «Сучасна сімейна стоматологія», ТОВ «Улыбка» та ін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

дослідженням автора, виконаним на базі кафедри ортопедичної стоматології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» та кафедри 

стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за консультативної допомоги 

наукового консультанта завідувача кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» доктора 

медичних наук, професора Ожогана З. Р. Патоморфологічні дослідження 
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проведені спільно зі співробітниками центру патоморфологічних досліджень 

та кафедри патологічної анатомії медичного інституту СумДУ (завідувач 

кафедри д. мед. н., професор Романюк А. М., д.мед.н., Кузенко Є. В.). 

Автор самостійно проаналізував наукову літературу, провів патентний 

пошук, виконав усі клінічні та допоміжні дослідження, проаналізував та 

науково обґрунтував отримані результати. 

Автор особисто провів клінічне обстеження та лікування хворих із 

зубощелепними деформаціями, обумовленими частковою втратою зубів, 

підготував публікації та матеріали для патентування. Самостійно написані всі 

розділи дисертації. Здобувач особисто проаналізував та узагальнив 

результати дослідження. У наукових публікаціях висвітлені основні 

положення дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації 

представлені на Ювілейній міжнародній науково-практичній конференції 

«Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку» 

присвяченій 30-річчю стоматологічного факультету ІФНМУ (Івано-

Франківськ, 5 - 6 лютого 2009 р.); Симпозіумі «Всесвітній день 

стоматологічного здоров’я в Україні – 2011» в рамках конференції 

«Профілактична стоматологія – пріоритет розвитку та новації» (Київ, 6-9 

вересня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції стоматологів 

«Застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики в 

стоматології» (Ужгород, 23 - 24 вересня 2011 р.); IV міжнародному 

імплантологічному конгресі «Сучасні технології в стоматологічній галузі» 

(Ужгород, 27 - 28 січня 2012 р.); Першому національному українському 

стоматологічному конгресі «Стоматологія в Україні – реальність та 

перспективи (Київ, 6-7 вересня 2012 р.); Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сучасна реконструктивна стоматологія. 

Міждисциплінарний підхід» (Одеса, 11-12 травня 2012 р.); Ювілейній 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна 
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стоматологія та перспективні напрями розвитку» присвяченій 70-річчю проф. 

І.П. Горзова (Ужгород, 19 - 20 жовтня 2012 р.); Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній 

стоматології» в рамках ІІ Івано-Франківського форуму АСУ (Івано-

Франківськ, 21 - 23 березня 2013 р.); Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» в 

рамках ІІІ Івано-Франківського форуму АСУ (Івано-Франківськ, 20 - 22 

березня 2014 р.); Науково-практичній конференції «Досягнення науки і 

практики в стоматології» присвяченій пам’яті професора К.М. Косенка 

(Одеса, 24 жовтня 2014 р.); I Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Lekarzy Dentystow (Kazimierz Dolny, 15 - 16.05.2015); Науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

сучасній стоматології» в рамках ІV Івано-Франківського стоматологічного 

форуму (Івано-Франківськ, 20 березня 2015 р.); Научно-практической 

конференции с международным участием «Гофунговские учения» в рамках 

празднования 120-летия ХНМУ и международного дня стматолога. 

«Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии» (Харьков, 10 

февраля 2015 р.); V  міжнародній стоматологічній конференції студентів та 

молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» 

(Ужгород, 26 - 27 лютого 2016 р.); Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» в 

рамках V стоматологічного форуму «Медвін: Стоматологія 2016» (Івано-

Франківськ, 17 - 19 березня 2016 р.); II Miedzynarodowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow (Kazimierz Dolny, 20-21.05.2016); 

Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Комплексний 

підхід до реабілітації стоматологічних хворих у сучасних умовах» 

присвяченій 80-річчю з дня народження В.В. Рубаненка і 95-річчю ВДНЗ 

України Українська медична стоматологічна академія. (Полтава, 13 жовтня 

2016 р.); Симпозіумі «Актуальні питання в стоматології» присвяченому 16-
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річчю кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, організованому 

Асоціацією стоматологів України в рамках 76-ї спеціалізованої виставки з 

мінародною участю Медвін: ЕкспоСтомат (Київ, 9 лютого 2017 р.); Науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

сучасній стоматології» в рамках VI Івано-Франківського стоматологічного 

форуму (Івано-Франківськ, 16 - 18 березня 2017 р.); Симпозиуме 

«Инновационные методы ортопедической реабилитации стоматологических 

больных» в рамках международного стоматологического конгресса, 

организованного одновременно с VIII Международным медицинским 

форумом. (Киев, 25-27 апреля 2017 г.); III Miedzynarodowej Konferencji 

Lekarzy Dentystów (Kazimierz Dolny, 11-13.05.2017); Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием 

―Комплексная реабилитация пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии‖, посвященной 50-летию кафедры ортопедической 

стоматологии УОБГМУ (Минск, 29 сентября 2017 г.); Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Стоматологічна наука і практика на 

Слобожанині: історія, надбання і перспективи розвитку» Харків, 5-6 жовтня 

2017 р.); Четвертому національному українському стоматологічному конгресі 

«Мультидисциплінарний підхід в діагностиці, лікуванні та профілактиці 

стоматологічних захворювань» (Київ, 20-21 жовтня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 66 наукових 

працях, у тому числі в 30 опубліковані основні наукові результати дисертації, 

27 - засвідчують апробацію матеріалів дисертації, 9 - додатково 

відображають матеріали дисертації у тому числі 1 патент України на винахід 

та 5 патентів України на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИТЕМИ, ОБУМОВЛЕНІ 

ЧАСТКОВОЮ ВТРАТОЮ ЗУБІВ, МЕТОДИ ОРТОПЕДИЧНОГО 

ЛІКУВАННЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ УСКЛАДНЕНЬ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Поширеність, особливості клінічного перебігу, морфо-

функціональні особливості патологічних змін елементів зубощелепної 

системи, обумовлених частковою втратою зубів та патогенез ускладнень 

Розвиток сучасної стоматології базується на розробці новітніх 

стоматологічних матеріалів, ефективних методів лікування стоматологічних 

захворювань, удосконалених ортопедичних конструкцій та методів 

протезування. Разом із тим, із тих чи інших причин, зберігається недостатня 

забезпеченість населення стоматологічною допомогою, низький рівень 

санітарно-просвітницької роботи та профілактики стоматологічної 

захворюваності, що обумовлює значну розповсюдженість карієсу, 

захворювань тканин пародонта і, як наслідок, високу поширеність часткової 

та повної втрати зубів, причому спостерігається негативна тенденція до 

зростання кількості дефектів зубних рядів в осіб молодого й середнього віку 

[6, 11, 22, 31, 47, 74, 145, 146, 238, 276, 287, 308, 380, 394, 408, 425, 426, 486].  

Згідно результатів досліджень В. А. Лабунця, Т.В. Дієва та ін [145, 

146], проведених в Одесі, Тернополі та Івано-Франківську встановлена чітка 

тенденція збільшення кількості осіб із малими включеними дефектами 

зубних рядів. При цьому число видалених зубів збільшується з віком з 1,3 і 

1,9 у віці 15-19 років до 2,9 і 3,4 зубів у віці 25-29 років. Авторами визначена 

частота виникнення вторинних зубощелепних деформацій на рівні 89,1% - 

93,7%, доведено значне зниження з часом рівня надання ортопедичної 

допомоги. При цьому, рівень задоволеності даної вікової категорії населення 

за основними видами зубних протезів становить по: одиночним коронкам - 
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21,8%, мостоподібним протезам - 10,7% і куксовим конструкціям - 24,3% в 

Одесі і 19,5%, 7,5% і 17,7%, відповідно, у Тернополі та Івано-Франківську 

[144, 147, 148]. 

Найчастіше зустрічаються одно- та двосторонні дистально не 

обмежені  та обмежені дефекти зубних рядів [181, 275, 280, 292, 297]. За 

частотою видалення перше місце займають перші постійні моляри, що 

обумовлено їхнім раннім прорізуванням і, відповідно, недостатньою 

мінералізацією емалі. Рідше спостерігається втрата зубів фронтальної групи 

вже з інших причин [175, 74].  

Найбільш поширеними причинами вторинної часткової адентії є 

карієс і його ускладнення – пульпіт і періодонтит, некаріозні ураження 

твердих тканин зубів, а також захворювання тканин пародонта. В одних 

випадках видалення зубів обумовлено несвоєчасним лікуванням, у результаті 

чого розвиваються стійкі запальні процеси в періапікальних тканинах, а 

також при захворюваннях тканин пародонта. В інших випадках – це наслідок 

неправильно проведеного терапевтичного лікування [131, 166, 176, 309, 316, 

332, 359, 360, 368, 388, 397].  

Результатом обстеження З.Р. Ожогана [182, 183], щодо особливостей 

розвитку вторинних деформацій зубних рядів у 120 пацієнтів різних вікових 

груп (від 30 до 59 років) встановлено, що поширеність розвитку вторинних 

деформацій становить 45,0%. Серед випадків виникнення зміщення зубів 

стан їхньої трофіки порушений у 57,0% випадків, в інших клінічних 

ситуаціях – зміщені зуби є інтактними (17,0%) чи відновлені естетично 

(26,0%). Авторами виявлено, що стан пародонта зміщених зубів 

характеризувався поєднанням клінічної картини розширення та звуження 

(64,8%) та двобічним звуженням (22,2%) періодонтальної щілини при 

наявності вторинних деформацій зубних рядів у горизонтальному та 

вертикальному напрямках, а також 13,0% клінічних випадків (при наявності 

комбінованої форми деформацій) характеризувався поєднанням наведених 
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симптомів. Були виявлені ділянки остеопорозу на верхівках міжкоміркових 

перегородок (35,2%) та резорбція міжкоміркових перегородок у межах 1/3 

довжини кореня зуба (16,6%) [120, 183, 188]. 

За даними клінічного обстеження 80 пацієнтів інших вікових 

категорій (від 20 до 59 років) із різними видами деформацій зубних рядів, 

дослідженнями А.В. Ковалюка  і З.Р. Ожогана [121, 122] встановлено, що 

поширеність розвитку зубощелепних деформацій становить 55,0%. Серед 

випадків виникнення зміщення зубів стан їхньої трофіки порушений в 63,6% 

випадків, в інших клінічних ситуаціях – зміщені зуби були інтактними 

(11,4%) чи відновлені естетично (25,0%). Авторами виявлено, що вторинні 

зубощелепні деформації найчастіше зустрічалися в осіб після 40-річного віку 

(62,5% відповідно до сумарних даних ІІІ та IV груп), однак значно активніше 

вони відбувалися в осіб віком від 20 до 39 років, розвиваючись у термін до 

одного року. Вагомий вплив на швидкість виникнення вторинних 

деформацій мали радикальні хірургічні операції (атипове видалення зубів, 

цистотомія, цистектомія), сприяючи підвищенню ймовірності виникнення 

зміщення на ранніх термінах до 85,7%. 

Аналізуючи структуру включених дефектів, залежно від кількості 

відсутніх зубів, виявлено, що найчисленнішою (82,77+1,15) % була група 

включених дефектів зубних рядів, зумовлених  відсутністю  лише  одного  

зуба.  Автори  [121, 122, 148, 331, 349] підкреслюють,  що (67,87+1,21) %  

дефектів зубних рядів у пацієнтів з адентією не були відновлені жодними 

ортопедичними конструкціями. За статистикою, 92,6% перших постійних 

молярів нижньої щелепи видалені з приводу ускладненого карієсу. Дефекти в 

ділянці бічних різців, іклів і перших молярів зубів верхньої щелепи мали 

місце, в основному із причини адентії та ретенції. Дефекти коронок передніх 

зубів і видалення їх у дітей, особливо у віці 8-14 років, відбуваються 

найчастіше внаслідок травми [351]. 

. 
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Видалення зубів супроводжується патологічними змінами у всіх 

ділянках зубощелепної системи. Одним із найрозповсюдженіших ускладнень 

часткової втрати зубів є зубощелепні деформації, які розвиваються внаслідок 

патологічного переміщення поодиноких зубів чи груп зубів у тих чи інших 

напрямках. Клінічна картина при цьому варіює, у залежності від кількості 

видалених зубів, тривалості наявності дефектів, їхньої локалізації, виду 

прикусу, стану тканин пародонта і коронок наявних зубів, а також віку 

хворого і його загально соматичного стану [18, 86, 89, 90, 97, 99,100, 189, 

254].  

При несвоєчасному заміщенні дефектів зубних рядів у патологічний 

процес залучаються СНЩС із різною патологічною симптоматикою: від 

функціональних розладів до морфологічних деструктивних змін із больовим 

синдромом  [5, 159, 160, 164, 180, 204, 210, 211, 277, 363, 365, 379, 387, 392, 

402, 410, 483]. 

Питання класифікації дефектів зубних рядів тією чи іншою мірою 

розглянуто багатьма вітчизняними та зарубіжними спеціалістами. 

В. А. Пономарьова [208] у своїй класифікації розглядає переміщення 

зубів тільки у вертикальній площині і виділяє наступні форми: перша форма 

характеризується тим, що одночасно з висуненням зуба спостерігається 

помітне збільшення коміркового відростка без резорбції кісткової тканини, 

оголення кореня зуба та утворення пародонтальної кишені; друга форма 

супроводжується явищами атрофії пародонта і оголенням цементу кореня. У 

цій групі виділяють дві підгрупи: перша підгрупа характеризується 

незначним збільшенням коміркового відростка при незначній (у межах 1/4) 

резорбції пародонта; у другій підгрупі збільшення коміркового відростка не 

спостерігається, визначається резорбція тканин пародонта на рівні половини і 

більше . 

Є. І. Гаврилов [75] запропонував класифікацію, яка побудована за 

морфологічним принципом і складається з шести груп: до першої групи 
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входять зубні ряди, деформація яких відбулася за рахунок вертикального 

зубокоміркового подовження верхніх зубів (одностороннього і 

двостороннього); у другу групу – зубні ряди, деформація яких відбулася за 

рахунок вертикального зубокоміркового подовження нижніх зубів 

(одностороннього і двостороннього); у третю групу – зубні ряди з 

деформацією за рахунок взаємного вертикального зубокоміркового 

подовження; у четверту – зубні ряди з сагітальним (медіальним або 

дистальним) зміщенням зубів верхньої або нижньої щелеп (одностороннього 

і двостороннього); у п’яту – зубні ряди з язичним, піднебінним або щічним 

зміщенням зубів; у шосту – зубні ряди, деформація яких виникла за рахунок 

комбінованого зміщення зубів (віялоподібне розходження передніх зубів, 

обертання, нахил тощо) [75]. 

Механізми патологічного переміщення зубів у зубному ряду, 

унаслідок утворення їхніх дефектів досліджувалися досить давно. В 

історичному аспекті це явище відомо ще з часів Арістотеля, потім Hunter у 

своїй книзі «Естественная история зубов» (1771р.) описав нахил молярів за 

відсутності поряд розташованих зубів. У літературі деформації, пов’язані з 

видаленням зубів також відомі під назвою феномена «Попова-Годона». В. О. 

Попов [75] описав деформацію щелепи після видалення різців у 

лабораторних тварин у своїй дисертаційній роботі: «Изменение формы 

костей под влиянием ненормальных механических условий в окружающей 

среде», захищеної в 1880 р., а Gh.Godon, (1905), запропонував теорію 

артикуляційної рівноваги, згідно якої втрата навіть одного зуба призводить 

до порушення стійкості всього зубного ряду та антагоністів і відповідного 

переміщення зубів під дією сил оклюзійного навантаження [208]. 

Розвиток деформацій зубних рядів, як наслідку дефектів зубних рядів, 

корелює з віком. Найшвидше деформації розвиваються в осіб дитячого віку, 

що обумовлено активним ростом кісток щелеп. Зокрема, у дітей після 

видалення постійних перших молярів, спостерігається інтенсивне зміщення 
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других молярів у горизонтальному напрямку з вираженими порушеннями 

оклюзії в ділянці дефекту, змінами розвитку щелепи. При втраті антагоністів, 

зуби висуваються у вертикальному напрямку в бік дефекту, скорочуючи 

відстань між його оклюзійною поверхнею та комірковим відростком беззубої 

ділянки протилежної щелепи. У виражених випадках зуб торкається слизової 

оболонки, травмуючи і викликаючи її компресійну перебудову. Клінічно це 

відображається видозміною топографічної конфігурації рельєфу беззубої 

ділянки щелепи [14, 32, 109].  

У молодому віці інтенсивність розвитку зубощелепних деформацій 

знижується, але все одно залишається досить високою [111, 168]. 

Деформація зубощелепної системи в осіб дорослих вікових груп 

розвивається більш повільно і залежить від кількості втрачених зубів, 

давності утворення дефектів, локалізації втрачених зубів, виду прикусу, 

стану тканин пародонта і твердих тканин зубів, утримуючих висоту прикусу, 

а також віку хворого. У випадку видалення декількох зубів можливе 

переміщення одразу трьох та більше зубів. Вивчення діагностичних моделей 

при відсутності 1-2 молярів засвідчило вкорочення зубних рядів у 62% за 

рахунок нахилу та зміщення зубів, обмежуючих дефект, та звуження рядів у 

ділянці премолярів - у 39% випадків [79, 202, 203]. 

Зубощелепні деформації спостерігаються не тільки в ділянці дефекту 

зубного ряду, а й змінами в інших ділянках зубних рядів, наприклад, у 

вигляді віялоподібного розходження різців верхньої та нижньої щелеп з 

утворенням діастеми і трем, збільшення їхньої рухомості з появою 

пародонтальних кишень, девіація нижньої щелепи під час відкривання рота 

[41, 42, 84, 446]. 

Часткова втрата зубів, ускладнена ЗЩД водночас, майже в 40% 

обстежених, супроводжується підвищеним стиранням на контактуючих 

поверхнях опорних бугрів премолярів поряд із дефектом зубного ряду, а в 

46% були присутні ознаки підвищеного стирання опорних бугрів бічних 
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зубів з протилежної від дефекту сторони, що свідчить про формування 

однобічного типу жування. Патологічне стирання твердих тканин зубів у 

даному випадку обумовлене функціональним перевантаженням зубів, 

внаслідок порушення цілісності зубного ряду. Ступінь патологічного 

стирання корелює, залежно від давності втрати зубів та величини дефектів 

[190, 205, 206, 456].  

Патологічне стирання твердих тканин зубів значно прогресує при 

бруксизмі [65, 200, 222, 389, 393]. 

Дослідження оклюзійної поверхні у випадку часткової відсутності 

зубів, за даними оклюзіографії та комп’ютеризованого аналізу оклюзій них 

взаємовідношень за допомогою T Scan [415, 418, 419, 428, 445, 471, 472], а 

також вивчення діагностичних моделей щелеп в артикуляторі вказало, що 

найбільш виражені зміни оклюзійної поверхні були в пацієнтів з 

односторонніми дистально необмеженими дефектами. На оклюзійній 

поверхні зубів при цьому визначалися, переважно, площинні та чашоподібні 

фасетки стирання в межах дентину. Найбільш виражене патологічне 

стирання при цьому спостерігалося на зубах фронтальної групи верхньої та 

нижньої щелеп, які при цьому втрачали до ½ і більше висоти клінічних 

коронок. На вестибулярній поверхні переважної більшості зубів 

формувалися тріщини емалі [24, 67, 184, 473, 474]. 

Такі перебудови в зубокомірковому комплексі, із часом викликають 

патологічні зміни і в скронево-нижньощелепному суглобі [88, 94, 95, 112, 

369, 370, 375, 423, 433, 457, 458, 459, 484, 485].                                                                                  

Серед причин швидкого розвитку зубощелепних деформацій також 

указують на ендокринну патологію, захворювання щитоподібної та 

паращитоподібних залоз, пов’язаних із метаболізмом мікроелементів, 

зокрема, кальцієвим обміном та взаємозв’язок із супутньою функціональною 

патологією [217, 402, 403]. Також низка ускладнень може бути пов’язана з 
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екто, та ендопротезуванням, та станом після променевої терапії [411, 436, 

475]. 

Патогенез часткової вторинної адентії, ускладненої зубощелепними 

деформаціями, як патологічного стану зубощелепної системи, пов'язаний, 

насамперед із морфологічними змінами кісткової тканини щелеп. Так, 

відсутність безпосереднього навантаження і дія бічних сил стимулюють 

процес утворення кістки навколо верхівки кореня і зміну спрямування 

кісткових трабекул. Також відбуваються зміни і в періодонті зубів, що 

втратили антагоністів. Зокрема, шляхом гістологічних досліджень було 

встановлено, що в зубів, позбавлених антагоністів, періодонтальна щілина 

стає значно вужчою,  ніж у зубів, сприймаючих оклюзійне навантаження, зі 

зменшенням кількості фіброзних пучків, та їхнім потоншенням [9, 130]. 

Часткова вторинна адентія як патологічний стан зубощелепної 

системи, окрім морфологічних змін, викликає функціональні зміни: зміни 

функції жування [143, 151, 152, 169]. Це обумовлено тим, що в нормі цілісна 

збалансована морфо-функціональна  зубощелепна система розпадається на 

нефункціонуючі зуби і групи зубів, функція яких перевантажена. Із цієї 

точки зору в жувальній системі виділяють функціональну жувальну ланку в 

ділянці передніх зубів і функціональні ланки в ділянках бокових зубів. 

Функція жувальної мускулатури та нервової рецепції проявляється, залежно 

від положення окремих груп зубів у зубній дузі [110, 156, 464, 465].  

Як свідчить клінічна практика, людина, що втратила один, два і навіть 

три зуба, може не помічати порушення функції жування. Однак, незважаючи 

на відсутність суб'єктивних симптомів ураження зубощелепної системи, у ній 

відбуваються суттєві зміни. Багаторічний досвід клініко-фізіологічних 

досліджень показав зміни в функціональних жувальних ланках та рефлексах 

жувальної системи [85, 409, 450, 453, 454]. 

 До функціональної ланки входять такі функціональні одиниці, як 

опорна частина (пародонт), моторна частина (мускулатура), нервово-
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регуляторна частина; та відповідна частина кровеносних судин і трофічної 

іннервації.  

 У нормі в жувальній ланці відбувається узгоджена координаційна 

взаємодія між опорною частиною, моторною та нервово-регуляторною, у 

чому важливу роль відіграє нервова рецепція жувальної мускулатури, 

пародонта і слизової оболонки ротової порожнини [44, 45, 46]. 

 Порушення площі оклюзійних контактів є об'єктивним критерієм 

тяжкості деформацій зубних рядів та змін функції зубощелепної системи 

[18, 86, 98, 105, 116, 257, 289, 291, 293, 298, 299, 333, 252, 355, 356, 358]. Так, 

доведений взаємозв'язок між кількістю оклюзійних контактів та функцією 

жувальних м'язів [34, 71,  430]. Якщо відсутня одна з груп жувальних зубів, 

то зникає балансуюча сторона; є лише фіксований функціональний центр 

жування в ділянці інтактної сторони зубного ряду, тобто втрата зубів веде до 

порушення біомеханіки нижньої щелепи і, відповідно, перевантаження 

пародонта на звичній стороні жування [300, 302, 303, 434, 438, 439, 440, 443, 

444].  

В експерименті на лабораторних тваринах були вивчені патогенетичні 

процеси щодо тканинної перебудови при утворенні дефектів зубних рядів за 

станом обмінних процесів у щелепних кістках. За результатами зазначених 

досліджень з’ясовано, що в ранні терміни після часткового видалення зубів 

ще за відсутності клінічних та рентгенологічних змін уже відбуваються 

суттєві зміни метаболізму кісткової тканини щелеп у вигляді підвищеної, 

порівняно з нормою, інтенсивності обміну кальцію. При цьому в щелепних 

кістках в ділянці зубів без антагоністів ступінь вираженості цих змін вище, 

ніж за наявності зубів зі збереженими антагоністами. У ділянці зубів, 

позбавлених антагоністів, визначається достовірне зниження вмісту зольного 

залишку і загального кальцію, що відображає розвиток початкових ознак 

остеопорозу. У ці ж терміни змінюється і вміст сумарних білків. Характерно 
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значне коливання їхнього рівня в щелепних кістках як на рівні 

функціонуючих, так і нефункціонуючих груп зубів. [125, 128, 142, 466, 467].   

Функціональне недовантаження жувального апарату, згідно з 

механічною теорією, викликає дистрофічну перебудову в пародонті 

збережених зубів та розвиток дистрофічно-запальних реакцій. Однією з ознак 

дисфункції жувальної системи є її гіпофункція. За допомогою 

функціонально-діагностичних методів дослідження встановлено, що на 

неробочій стороні в осіб молодого віку, без супутньої соматичної патології з 

інтактними зубними рядами, тонус судин пародонта підвищений, а величина 

пульсового притоку крові до його судин та вміст кисню знижені. Щільність 

щелепової кістки та біоелектрична активність жувальних м’язів зменшені, 

порівняно з робочою стороною, що веде до розвитку дисфункції 

зубощелепної системи [48,149, 251, 252, 262, 263, 272, 273, 278, 337, 338, 

424].  

Отже відповідна реакція кісткової тканини щелеп на зміну умов 

функціонального навантаження на пародонт проявляється в зміні 

інтенсивності мінералізації і білкового обміну. Ці явища є характерними та 

біологічно закономірними для життєдіяльності кісткової тканини при впливі 

несприятливих факторів, коли відбувається зниження рівня мінеральних 

компонентів, а позбавлена мінерального компонента органічна основа деякий 

час зберігається у вигляді остеоїдної тканини.  

Встановлена закономірність змін в обміні кальцію і сумарних білків у 

ранні терміни спостережень відображає реакцію кісткової тканини щелеп на 

нові умови функціонування. У цей початковий період при усуненні 

функціональної дисоціації в зубощелепній системі, викликаної вторинною 

частковою адентією, розвиваються зворотні процеси, що відображають 

нормалізацію обміну речовин у кістковій тканині щелеп [246, 389, 305]. 
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При обстеженні таких хворих у клініці ортопедичної стоматології 

скарги носять різний характер, залежно від топографії дефекту, кількості 

відсутніх зубів, віку та статі пацієнтів [294, 295].  

Особливість досліджуваної нозологічної форми полягає в тому, що 

вона ніколи не супроводжується почуттям болю. У молодому і нерідко в 

зрілому віці відсутність 1-2 зубів не викликає яких-небудь скарг із боку 

пацієнтів. Патологія виявляється в основному під час диспансерних оглядів, 

при плановій санації ротової порожнини [223, 229, 230, 232, 234].  

При відсутності різців, іклів переважають скарги на естетичні вади, 

порушення мови, розбризкування слини при розмові, неможливість 

відкушування їжі. Відсутність різців та іклів на верхній щелепі проявляється 

симптомом «западання» верхньої губи, при відсутності жувальних зубів – 

«западання» щік. Часткова відсутність зубів на обох щелепах без збереження 

антагоністів нерідко супроводжується розвитком ангулярного хейліту. Якщо 

відсутні жувальні зуби, пацієнти скаржаться на порушення функції жування: 

відзначають як незручність при жуванні, так і неможливість розжовувати 

їжу. За відсутності премолярів на верхній щелепі нерідко висуваються скарги 

на естетичний недолік. Причина видалення зубів має важливе значення як 

для загальної оцінки стану зубощелепної системи, так і прогнозу перебігу 

захворювання. Обов'язково з'ясовують, чи проводилося раніше ортопедичне 

лікування і якими конструкціями зубних протезів [6, 7].  

Клінічні зміни зубокоміркового комплексу при частковій втраті зубів, 

ускладненій зубощелепними деформаціями також знаходяться в залежності 

від загальносоматичного стану організму. Найбільш значні зміни 

спостерігаються в разі наявності захворювань, пов’язаних зі змінами 

васкуляризації та метаболізму кісткової тканини, які спостерігаються при 

атеросклеротичних змінах судинного русла та явищах остеопорозу [2, 12, 92, 

93, 287]. 
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Первинний та вторинний остеопороз характеризується загальним та 

місцевим зниженням кісткової маси та змінами структури кісткової тканини. 

Відмічено, що й населення економічно розвинених країн страждає на 

остеопороз [246, 389, 305]. Кістки лицевого черепа також підтверджені 

остеопорозу як первинному, так і вторинному [398, 418]. Наявність 

патологічних змін кісткової тканини щелеп у ділянці дефекту зубного ряду, 

ускладненого зубощелепною деформацією, збільшує ризик ускладнень 

протезування, особливо якщо мова йде про дентальну імплантацію. Тому 

перед лікарем-стоматологом стоїть завдання виявлення факторів ризику 

первинного та вторинного остеопорозу щелеп. Загальносоматичними 

факторами ризику в дентальній імплантації є дефіцит естрогенів [308], 

лікування кортикостероїдними гормонами [349], хронічні захворювання та 

інші. 

В основі ураження кістково-м'язової системи при вторинній адентії 

лежить довгочасний вплив жувального тиску на кістку беззубого 

коміркового відростку [178, 179]. 

Визначення мінеральної щільності кістки за допомогою 

рентгенологічної денситометрії є золотим стандартом у діагностиці 

первинного та вторинного остеопорозу щелеп, однак цим методом можна 

виявити наявність остеопенії тільки при втраті більше 30% кісткової маси, 

тобто можливо виявити пізні ознаки остеопорозу [401]. 

Метаболізм кістки характеризується двома протилежними процесами: 

утворенням нової кісткової тканини остеобластами і деградацією старої 

кістки остеокластами. Маса кістки залежить від балансу між резорбцією та 

активністю ділянок ремоделювання. Маркерами резорбції кісткової тканини, 

слугує гідроксипролін, залишки піридину, продукти обміну та продукти 

деградації колагену I типу – N- та С-телопептіди [16, 87, 141, 142]. 

Таким чином, показники структурно-функціональних особливостей 

кісткової тканини в ділянці дефекту зубного ряду є одним із визначальних 
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факторів успішної ортодонтичної підготовки до протезування шляхом 

переміщення зубів в їхнє нормальне топографо-анатомічне положення з 

наступними встановленням в комірковий відросток ендоосальних 

імплантатів та супраконструкцій, здатних забезпечити повноцінну морфо-

функціональну стоматологічну реабілітацію зазначеного контингенту хворих 

 

1.2. Методи лікування дефектів зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями та їхні ускладнення 

Малі дефекти зубного ряду, ускладнені зубощелепними 

деформаціями, (зокрема при втраті першого або другого постійного моляру) 

заміщують переважно: 

a) ортопедичним способом  [8, 126, 127, 133, 259, 274, 286], 

тобто шляхом виготовлення:  

- мостоподібних протезів, препаруючи сусідні зуби та 

використовуючи їх за опору при фіксації протезу [9, 66, 76]; 

- часткового знімного протезу, у тому числі, виготовленому з  

термопластичних матеріалів [10, 17, 72, 77,134, 224]; 

- адгезивних мостоподібних протезів [83]; 

б) хірургічним способом, шляхом: 

- видалення зубів конвергованих у ділянку дефекту зубного 

ряду; 

- установлення дентального імплантату та виготовлення 

штучної коронки на нього [139, 140, 221, 432]; 

в)  ортодонтичним методом із використанням незнімної апаратури 

(брекет-систем) [1, 225, 340, 484] шляхом дисталізації молярів, зміщених 

корпусно, або конвергованих у ділянку дефекту; 

г) комплексне лікування з перебудовою рефлекторної діяльності 

зубощелепної системи [95, 96, 137]. 
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Лікування зубощелепних деформацій, як ускладнень часткової втрати 

зубів, у дорослих має свої особливості, оскільки проводиться в період 

сформованого лицевого скелету [68, 69, 71, 236, 237]. 

Кісткова тканина в дорослих менш податлива і важче 

перебудовується, що пов’язано з ослабленням обмінних процесів у кістці, із 

зниженням пластичності та збільшенням її щільності, крім того, у дорослих 

процес адаптації до ортодонтичних апаратів перебігає більш повільно і 

складно; окрім того, не всі види зубощелепних деформацій у дорослих 

можуть бути ортодонтично виліковними [108, 109, 170, 171, 235, 264]. 

Вирішення цієї проблеми ортодонтичними конструкціями (знімних і 

незнімних) тією чи іншою мірою запропоновано багатьма вітчизняними та 

зарубіжними спеціалістами. Причому в центрі уваги знаходяться методики 

дистального переміщення бічних зубів верхньої та нижньої щелеп. При 

застосуванні найбільш поширених знімних пластинкових апаратів 

відбувається не лише корпусне, а й переміщення з нахилом та обертанням 

зуба навколо своєї осі, що стає причиною морфологічних і функціональних 

порушень у бічних відділах зубних рядів, крім того, ефективність таких 

апаратів недостатньо висока [150]. Існуючі схеми лікування з застосуванням 

незнімної ортодонтичної техніки досить трудомісткі та не завжди дають 

належні естетичні результати. Через негативне відношення пацієнтів до 

лицевої дуги і частого розцементування опорних кілець на молярах 

ефективність цих методів різко знижується, що збільшує терміни лікування 

[151, 152].  

Дисталізація молярів дає змогу в подальшому створити сприятливі 

умови для заміщення дефекту зубного ряду раціональними конструкціями 

зубних протезів, а виправлення положення молярів у зубній дузі забезпечує 

сприятливу трансформацію жувального тиску через тканини пародонта. 

Дисталізація молярів може бути використана для усунення деформацій 

зубного ряду в зв’язку з лікуванням конвергенції зубів у ділянці дефекту 
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зубного ряду. Тому створення простору шляхом дисталізації молярів для 

подальшого відновлення дефекту зубного ряду є надзвичайно актуальним 

питанням, особливо в осіб молодого віку [63, 64]. 

Дисталізація молярів досягається використанням спеціально 

розроблених апаратів. Така техніка може бути використана для створення 

місця, встановлення дентального імплантату та раціонального протезування 

при малих дефектах зубних рядів третього класу по Кеннеді (зокрема при 

втраті першого або другого постійного моляра) [63, 64].  

Оскільки дисталізація зубів відбувається під дією сили, яку створює 

ортодонтичний апарат, то першою проблемою ортодонтичного лікування є 

проблема визначення величини ортодонтичного зусилля, необхідного для 

його проведення. При цьому важливим є не тільки визначення величини 

ортодонтичного зусилля, але й способу його прикладання до переміщуваного 

зуба. Важливим питанням є також урахування щільності кісткової тканини в 

ділянці як переміщуваних зубів, так і в ділянці майбутнього встановлення 

дентального імплантату.  

Другою проблемою, яка виникає в процесі дисталізації зубів, є 

визначення опори для ортодонтичного апарату, на яку діє сила реакції з боку 

цього апарату. Сила реакції апарата по величині дорівнює ортодонтичному 

зусиллю, але вона направлена в зворотному до нього напрямі. Опорні 

елементи, на які спирається ортодонтичний пристрій, мають бути такими, 

щоб вони не переміщувалися в процесі лікування і не призводили до 

ускладнень у процесі дисталізації зубів. Вищезгадані проблеми вирішуються 

за допомогою механіко-математичного моделювання процесів пересування 

зубів, що знаходить усе більше застосування в стоматології [2, 3, 4, 80, 81, 82, 

150, 157, 162, 191, 193, 212, 215, 233, 442]. Таким чином, однією із задач 

даної дисертаційної роботи є розробка методики дисталізації зубів на основі 

механіко-математичного моделювання переміщення зубів.  
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Важливим елементом планування ортодонтичного лікування є 

прогнозування часу для заміщення дефектів зубних рядів, що базується на 

знанні механічних властивостей кісткової тканини. Механічні 

характеристики кісткової тканини конкретного пацієнта залежать від її 

структурно-функціонального стану, зокрема, наявності локальних і 

системних патологічних процесів, а також від віку та статі пацієнта [23, 79]. 

Урахування індивідуальних особливостей зубощелепної системи пацієнта є 

найважливішою передумовою адекватного планування лікувальних заходів у 

складних клінічних випадках і потребує особистого підходу до кожного 

хворого.  

У разі неможливості проведення ортодонтичного усунення деформації 

зубного ряду застосовується терапевтична підготовка, яка проводиться за 

показаннями і передбачає ендодонтичне лікування (депульпування) 

зміщених зубів із метою значного зашліфовування коронок зубів, що 

змістилися до рівня протетичної площини, лікування захворювань тканин 

пародонта та слизової оболонки ротової порожнини. Показаннями до 

девіталізації опорних зубів у разі наступного заміщення дефекту 

мостоподібним протезом вважаються: зубощелепні деформації зі значним 

вертикальним та горизонтальним зміщенням зубів у бік дефекту, 

ортопедичне лікування яких потребує препарування значного шару твердих 

тканин зубів, що змістилися [219, 226, 227].  

Для ортопедичного заміщення відсутнього зуба може бути 

використаний знімний чи незнімний протези або коронка на імплантаті, що 

насамперед передбачає відновлення функціональної оклюзії [425, 426]. 

Історично наявність малих дефектів зубних рядів вирішували шляхом 

застосування класичних мостоподібних протезів, виготовлення яких 

передбачає препарування твердих тканин коронок опорних зубів, а в деяких 

ситуаціях проводиться їхнє депульпування, що є абсолютно не фізіологічним 

за наявності інтактних опорних зубів. Через помилки, що допускаються на 
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етапах протезування за допомогою покривних незнімних мостоподібних 

протезів, частіше зустрічаються такі ускладнення, як термічний опік пульпи 

зубів, гінгівіт і крайовий пародонтит, травматичне перевантаження 

пародонту опорних зубів, дискоординація функції жувальних м’язів і 

захворювання СНЩС, а також різного характеру ускладнення після 

проведеного ендодонтичного лікування, часто невиправданого [53, 54, 55]. 

Особливо це актуально в пацієнтів молодого віку, коли необхідне заміщення 

одиничного дефекту. 

Для заміщення включених дефектів зубного ряду частіше за все 

застосовуються різні незнімні мостоподібні протези: штамповано-паяні, 

суцільнолиті та комбіновані, керамічні, пластмасові [8, 265, 441, 447, 455]. У 

своїй професійній діяльності 32,95% лікарів-стоматологів завжди 

рекомендують усунення одиничного включеного дефекту зубного ряду своїм 

пацієнтам; 64,34% - заміщення одиночного включеного дефекту зубного ряду 

ортопедичною конструкцією, у залежності від клінічної ситуації; 2,7% 

вважають необов’язковими відновлення цілісності зубного ряду при малому 

включеному дефекті. Використання загальновідомих мостоподібних протезів 

рекомендується: у фронтальному відділі зубного ряду в 36,5% (у тому числі 

металокерамічних протезів 30,1%), штамповано-паяних протезів у 

жувальному відділі зубного ряду в 49,1%, що пояснюється підвищеною 

жувальним навантаженням у бічному відділі зубного ряду. Проте за 

наявності інтактних опорних зубів загальновідомі мостоподібні протези 

лікарі рекомендують у 2 рази рідше (лише в 22,97% випадків). У 

фронтальному частіше застосовуються металокерамічні мостоподібні 

протези та операція імплантації окремих зубів (відповідно 31,88%, 30,1%, 

19,06%). У бічному відділі зубного ряду картина змінюється: 18,79%, 37,4%, 

18,6% відповідно, що пов’язане з підвищеним жувальним навантаженням у 

цьому відділі [118, 119, 123, 184, 185, 186].  
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Недоліки ортопедичних методів полягають у тому, що при 

протезуванні порушується цілісність твердих тканин зуба, тобто відсутність 

одного зуба призводить до необхідності препарування двох, часто повністю 

інтактних зубів [186, 187, 213, 257, 258, 269].  

Наведені недоліки незнімних мостоподібних протезів, а також 

створення композиційних матеріалів, техніки протравлення та зміна 

уподобань пацієнтів стало поштовхом розробки різних конструкцій 

адгезивних мостоподібних протезів, що фіксуються на опорних зубах за 

допомогою клейових композицій або композиційних матеріалів [114, 115]. В 

1980 році була запропонована методика відновлення зубного ряду з втратою 

одного або двох зубів шляхом створення мостоподібного протезу, 

проміжною частиною якого є штучний зуб з двома опорними накладками, що 

охоплюють сусідні опорні зуби [49, 117, 129, 132, 167, 173]. 

До переваг застосування адгезивних мостоподібних протезів 

відносять: мінімальне препарування опорних зубів у межах емалі, тому 

використання адгезивних мостоподібних протезів можна вважати 

консервативним методом протезування; можливість повторного накладення 

протеза; відсутність травми дентину і подразнення пульпи; виключення 

необхідності тимчасових коронок; відсутність контакту з яснами; 

виключення знеболення; зниження вартості протеза; високий естетичний 

ефект. До недоліків застосування адгезивних мостоподібних протезів 

відносять збільшення товщини опорних зубів з оральної поверхні, 

недостатню естетику та міцність фіксації на зубах. [124, 213, 216]. 

Один із сучасних методів одномоментного заміщення одинично 

відсутнього зуба передбачає виготовлення мостоподібного протеза з 

композиційного матеріалу світлового затвердіння, проміжною частиною 

якого є додаткові армуючі елементи, що охоплюють сусідні опорні зуби, 

виготовлені з ортодонтичного дроту, для яких створюють порожнини на 

контактних поверхнях опорних зубів і пошарово наносять композицію, що 
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фотополімеризується, формуючи штучний зуб [39]. Недоліком цієї методики 

є менша адгезія більшості фотокомпозитів до металу, порівняно з емаллю 

зуба і більша усадка фотокомпозиційного матеріалу (до 4%), що призводить 

до порушення крайового прилягання до тканин зуба, тріщинам і відколам 

конструкції [147]. 

Ряд авторів [213, 216] пропонує технологію виготовлення адгезивного 

протеза з використанням шинуючих стрічок. Відсутній зуб може бути 

заміщений стандартним пластмасовим зубом, або змодельований із 

фотокомпозиційного матеріалу. Метод одномоментного заміщення одинично 

відсутнього зуба за допомогою різних варіантів без армуючих конструкцій із 

використанням фотокомпозиційних матеріалів є достатньо ефективним, 

щадним, оскільки вимагає мінімального препарування опорних зубів. Вдалим 

рішенням деякі автори вважають застосування для фіксації штучного зуба 

екстракоронарних атачменів [154, 155, 324, 325, 452]. 

Аналіз даних літературних джерел показує, що сучасні методи 

лікування включених дефектів зубних рядів зазнали змін і в наш час ведуться 

пошуки нових, більш простих та ощадних видів протезування. Використання 

нових матеріалів дозволить отримати нові технології, які покращать якість 

протезів і мінімізують втручання по підготовці опорних зубів. Застосування 

сучасних композиційних матеріалів у поєднанні з армуючими волокнами 

розширює показання до використання терапевтичних методів при 

відновленні дефектів зубних рядів адгезивними протезами. Дані технології 

можуть бути представлені як один із варіантів усунення включених дефектів 

зубних рядів [64, 65]. 

Таким чином, при втраті вже одного зуба ЗЩС є патологічною і 

потребує протезування. Найбільш поширені малі (1 зуб) та середні (2-3 зуби) 

дефекти, для відновлення яких використовуються незнімні мостоподібні 

протези. 21% всіх оклюзійних контактів на одній щелепі знаходиться на 

перших молярах, а моляри є функціональним жувальним центром. Проте за 
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наявності інтактних зубів, що обмежують дефект, пацієнти не поспішають 

відновлювати цілісність зубного ряду [342]. 

Однак протезування знімними конструкціями зубних протезів у 

багатьох випадках не задовольняє пацієнтів, особливо, осіб молодого віку. За 

даними цілого ряду авторів [8], 20-26% пацієнтів не користуються 

виготовленими знімними протезами. У 52% випадках знімні протези погано 

фіксуються (визначається рухливість при жуванні) [35]. Із загальної кількості 

пацієнтів, які звертаються за ортопедичною допомогою 86,1% віддають 

перевагу незнімним конструкціям зубних протезів [32, 214, 244, 318, 350, 

480].  

Застосування хірургічних методів призводить до видалення 

функціонально придатних зубів та до втрати об’єму кістки щелепи. 

Одним із сучасних напрямків реабілітації хворих із дефектами зубних 

рядів є дентальна імплантація – створення штучних опор для незнімних і 

знімних зубних протезів. Дентальна імплантація як метод ортопедичної 

реабілітації стоматологічних хворих сьогодні стає одним з провідних при 

заміщенні дефектів зубних рядів, скерованих не тільки на відновлення 

жувальної функції, але і на здобуття високого прогнозованого результату 

ортопедичної  реабілітації стоматологічних пацієнтів. Розвиток цього 

напряму став можливим завдяки досягненням у галузі матеріалознавства, 

біомеханіки, техніки і новітніх технологій, а також у результаті вивчення 

складних закономірностей біологічної взаємодії імплантатів із навколишніми 

тканинами [7, 19, 20, 29, 32, 34, 37, 40, 41, 177, 288, 290]. Дентальна 

імплантація характеризується високою ефективністю і значним спектром 

можливостей як при заміщенні дефектів зубних рядів, так і в реабілітації 

пацієнтів при повній відсутності зубів [158, 161]. Але ортопедична 

реабілітація стоматологічних хворих із застосуванням дентальних 

імплантатів, досить часто буває обмеженою і супроводжується певними 

труднощами. Перш за все, це близьке розташування важливих анатомічних 
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структур, а саме гайморової пазухи, носової порожнини, судинно-нервового 

пучка нижньої щелепи. Таке анатомічне розташування, згідно зі 

статистичними даними зустрічається в 30-35% випадків [62], тому 

застосування дентальних імплантатів не завжди призводить до стійкого 

гарантованого успіху, причому незадовільні результати, за даними різних 

авторів, коливаються від 7 % до 50 % [54, 61, 80, 82, 169, 172]. Тривала 

відсутність зубів викликає вторинні порушення зубощелепної системи: 

атрофія коміркового відростка, вторинні оклюзійні деформації, патологічні 

зміни в скронево-нижньощелепних суглобах, зміни в об'ємі. На сучасному 

етапі дентальної імплантації акценти спрямовуються на мінімізацію 

тривалості остеінтеграції за рахунок нових систем імплантатів, які мають 

остекондуктивні властивості для створення більш сприятливих умов для 

процесу остеінтеграції [209]. Оптимізація хірургічного етапу дентальної 

імплантації, як етапу підготовки хворого до протезування, особливо при 

використанні методики дентальної імплантації, суттєво підвищує якість та 

ефективність реабілітації та робить більш передбаченим та прогнозованим 

результат [101, 163, 165, 240, 243, 378]. 

Біологічні і біомеханічні процеси в кістковій тканині знаходяться в 

тісному взаємозв’язку один з одним згідно з біологічним принципом, 

що іменується адаптивним кістковим моделюванням і ремоделюванням, 

відомим також як «закон Вольфа» [303, 305, 307, 482]. Цей закон свідчить, 

що кісткова тканина прагне набути структуру, краще пристосовану до 

сприйняття відповідного навантаженням, і відповідно, якщо такого 

навантаження не відбувається, природа має тенденцію звільнятися від 

непотрібного об’єму кістки, яка не функціонує [312, 313, 315]. Таким чином, 

навантаження в межах допустимого стимулює розвиток кісткової тканини. 

Разом із тим, навантаження, що перевищує фізіологічні межі, викликає її 

резорбцію [51, 97, 178, 182, 183, 292, 294]. 
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Виходячи з зазначеного, показаннями до негайного  функціонального 

навантаження дентальних імплантатів є всі клінічні ситуації, в яких показано 

лікування дентальними імплантатами, за умови достатньої первинної 

стабільності і відсутності ризику функціональних перевантажень, тобто 

травмуючих навантажень [248, 249, 314, 316, 323, 324, 326].  

Раннє навантаження передбачає навантаження після загоєння перед 

навантаженням, терміном шість тижнів. Якщо первинна стабільність 

відсутня або викликає сумнів, деякі дослідники відстоюють необхідність 

пролонгованого періоду загоєння для досягнення стабільності імплантату 

[161, 162]. 

Деякими авторами рекомендується навантаження імплантатів одразу 

після закінчення терміну остеоінтеграції в шість місяців, вважаючи, що 

період ремоделювання (від 3 до 5 тижнів) є періодом ризику для 

функціонального навантаження. Терміни навантаження повинні бути 

визначені індивідуально для кожного пацієнта, залежно від його клінічної 

ситуації, але при цьому необхідно пам'ятати, що процес повного дозрівання 

кістки і мінералізації навколо встановленого імплантату триває приблизно 6–

8 місяців [185, 309]. Безумовним правилом досягнення повноцінної 

функціональної реабілітації хворих із дефектами зубних рядів, заміщених 

сучасними конструкціями зубних протезів, у тому числі, з опорою на 

дентальні імплантати є досягнення оптимальної функціональної оклюзії  

[253, 412, 422, 449, 451]. 

Таким чином, одним із найбільш розповсюджених патологічних 

станів ЗЩС є часткова втрата зубів, яка при несвоєчасному заміщенні 

ускладнюється ЗЩД. Серед комплексу стоматологічних заходів по 

реабілітації таких хворих розрізняють ортодонтичну, терапевтичну, 

хірургічну підготовку та власне ортопедичне лікування. 

Адекватне протезування пацієнтів з деформаціями зубних рядів лише 

в деяких випадках може бути проведено без попереднього ортодонтичного 
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лікування, проте вибір методів комплексного лікування даної категорії 

пацієнтів, строків його проведення та показань залишаються не 

розробленими та потребують подальшого дослідження. Оскільки 

дисталізація зубів відбувається під дією сили, яку створює ортодонтичний 

апарат, то першою проблемою ортодонтичного лікування, є проблема 

визначення величини ортодонтичного зусилля, необхідного для його 

проведення в дорослих у віковому аспекті. При цьому важливим є не тільки 

визначення величини ортодонтичного зусилля, але й способу його 

прикладання до переміщуваного зуба. Важливим питанням є також 

урахування щільності кісткової тканини в області як переміщуваних зубів, 

так і в ділянці майбутнього встановлення дентального імплантату. 

Вищезгадані проблеми вирішуються за допомогою механіко-математичного 

моделювання процесів пересування зубів, що знаходить усе більше 

застосування в стоматології. Таким чином, однією з задач даної 

дисертаційної роботи є розробка методики дисталізації зубів на основі 

механіко-математичного моделювання переміщення зубів.  

Оптимізація комплексу лікувально-профілактичних заходів 

хірургічного етапу дентальної імплантації, як етапу підготовки хворого до 

протезування, особливо при використанні методики дентальної імплантації, 

суттєво підвищує якість та ефективність реабілітації та робить більш 

передбаченим та прогнозованим результат. Відповідно до цих вимог ми 

ставили перед собою завдання визначити основні критерії оптимізації 

дентальної імплантації, оптимізації тактики оклюзійного навантаження в 

різні терміни після дентальної імплантації, використання якої дало б змогу 

прогнозувати і проводити корекцію перебігу репаративного остеогенезу для 

підвищення ефективності ортопедичного лікування та скорочення термінів 

функціональної реабілітації стоматологічних хворих із дефектами зубних 

рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями, що обумовлює 

актуальність даного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика обстежених осіб 

 Для досягнення поставленої мети та вирішення окреслених завдань 

нами обстежено 494 пацієнта, з яких 455 -  хворих з дефектами зубних рядів 

у бічній ділянці віком від 18 до 59 років. Для порівняльної оцінки 

використовувалися дані, отримані в 39 осіб контрольної групи такого ж віку 

без дефектів зубних рядів. Дослідження включало комплексний 

порівняльний аналіз характеру змін зубощелепної системи на різних стадіях 

розвитку патологічного процесу. 

Об`єктом дослідження стали пацієнти, які звернулися за 

консультативною та лікувальною допомогою на кафедру стоматології 

НМАПО ім. П. Л. Шупика, на базі КП «Київська міська стоматологічна 

поліклініка», на кафедру ортопедичної стоматології Івано-Франківського 

національного медичного університету та медичного кабінету ФО-П Біда О.В 

(ліцензія МОЗ України № 620 від 24 вересня 2015 року). 

Із зазначеного контингенту осіб нами проведено лікування 241 

хворого у віці від 18 до 59 років із ЗЩД різного ступеня вираженості.    

Клініко-лабораторні дослідження відбувались за умови отримання 

поінформованої згоди осіб у письмовій формі, відповідно до вимог 

Хельсинської декларації Всесвітньої міжнародної асоціації для лікарів по 

проведенню біометричних досліджень на людях [233]. 

Розподіл обстежених осіб за віком та статтю наведено в табл. 2.1. 

Аналіз даних, наведених у табл. 2.1., свідчить, що серед обстеженого 

контингенту більшість складали жінки 51,6% (255 осіб), чоловіків було 

менше 48,4%  (239 осіб).  Найбільш чисельною виявилася вікова група 30-44 

роки (176 осіб), що становило 35,6 % від загальної кількості обстежених. 

 



66 

 

Таблиця  2.1 

Розподіл обстежених осіб за віком та статтю 

 

Вік 

(років) 

Розподіл обстежених за віком та  статтю  

Разом 
Чоловіки Жінки 

Абсолютна 

Кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

18-29 74 15 77 15,6 151 30,6 

30-44 81 16,4 95 19,2 176 35,6 

45-59 84 17 83 16,8 167 33,8 

Разом (%) 239 48,4 255 51,6 494 100 

Кількісне співвідношення вікових груп ілюстровано діаграмою (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Кількісне співвідношення вікових груп. 

У ході дослідження пацієнти обстежувалися клінічно з визначенням 

індексів гігієни ротової порожнини та з використанням спеціальних методів 

дослідження, таких, як: 

 вивчення діагностичних моделей щелеп – із метою діагностики 

наявності та ступеня вираженості зубощелепних деформацій, визначення 

виду прикусу та характеру оклюзійних взаємовідношень; 

 електроодонтометрія – із метою оцінки стану пульпи жувальної 

групи зубів, які підлягали переміщенню та після проведеного лікування; 
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 цифрова ортопантомографія – для отримання одномоментного 

зображення всієї ЗЩС та виявлення в ній  патологічних змін; 

 електроміографія жувальних м`язів – із метою комплексного 

визначення якісних та кількісних ЕМГ показників жувальних м’язів у 

пацієнтів із зубощелепними деформаціями та ефективності проведеного 

лікування; 

 лазерна допплерівська флоуметрія – із метою вивчення стану 

гемодинаміки тканин пародонта, діагностики та порівняльної оцінки 

параметрів мікроциркуляції (ПМ) в осіб до, упродовж та після  

ортодонтичного лікування; 

 мультиспіральна комп’ютерна томографія для розрахунку 

рентгенологічної щільності кісткової тканини визначеного сегменту 

коміркового відростку за денситометричними показниками значень сірого за 

шкалою одиниць Hounsfield (HU) ; 

 оклюзіографічне дослідження (методика комп'ютеризованого 

аналізу оклюзії за допомогою T-Scan III). Комп'ютеризований  аналіз оклюзії 

проводили з метою оцінки оклюзійних контактів; 

 варіаційно-статистичний метод – для визначення абсолютних 

величин досліджуваних показників, достовірності відмінностей отриманих 

результатів та кореляції ознак. 

Отримані результати підлягали якісному аналізу та статистичній 

обробці. 

2.2. Клінічні методи дослідження 

 Клінічне обстеження включало: вивчення анамнезу, скарг пацієнта; 

огляд обличчя; огляд ротової порожнини. Збір анамнезу передбачав 

визначення загального стану здоров’я пацієнта шляхом виявлення спадкових 

захворювань, перенесеної та наявної патології з боку шлунково-кишкового 

тракту (ШКТ). Визначали наявність в анамнезі вірусних гепатитів А,Б,С, 

СНІДу, інших інфекційних хвороб. Уточнювали рівень гігієнічного догляду 
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за ротовою порожниною. Обстеження ротової порожнини включало 

визначення форми коронок, стану твердих тканин зубів, патологічної 

рухомості зубів, наявність та глибину патологічних зубоясенних кишень. 

При загальному огляді зубних рядів із метою виявлення клінічних ознак 

порушення оклюзії відмічали: 

 величину та топографію дефектів зубних рядів; 

 наявність деформацій зубних рядів.  

Вид прикусу визначали в положенні центральної оклюзії зубних рядів. 

При обстеженні СНЩС виявляли скарги, проводили латеральну та 

дорзальну пальпацію суглобових голівок нижньої щелепи, за допомогою 

цього методу визначали відсутність або наявність хрусту, клацання або 

крепітації в СНЩС. 

 Слизову оболонку ротової порожнини досліджували, починаючи з 

червоної облямівки губ, звертаючи увагу на наявність лусочок, тріщин, 

пухирців, заїд та інших елементів ураження. На підставі даних анамнезу за 

класифікацією ВООЗ виділяли три ступеня кровоточивості ясен: 

1 – кровоточивість буває досить рідко, переважно під час вживання 

твердої їжі; 

2 – кровоточивість відзначається під час чищення зубів; 

3 – симптоми кровоточивості проявляються мимоволі. 

Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота користувалися 

індексами Ю.А. Федорова і В.В. Володкіної (1971). Величину цього індексу 

визначали за інтенсивністю фарбування вестибулярної поверхні нижніх 

фронтальних шести зубів розчином Шиллера-Писарева. При цьому зубний 

наліт фарбувався у темно-коричневий колір. Гігієнічний стан ротової 

порожнини оцінювали за п’ятибальною системою: фарбування всієї коронки 

зуба – 5 балів, ¾ поверхні – 4 бали, ½ поверхні – 3 бали, ¼ поверхні – 2 бали, 

відсутність фарбування поверхні коронки зуба – 1 бал. Розрахунок 

проводили за формулою (2.1):  
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(2.1) 

 

Індекс гігієни оцінювали наступним чином: при величині індексу від 

1,1 до 1,5 – добрий стан гігієни ротової порожнини; при значеннях 1,6 – 2,0 

бала – задовільний, 2,1 – 2,5 – незадовільний, 2,6 – 3,4 – поганий, 3,5 – 5,0 – 

дуже поганий. Також використовували спрощений індекс гігієни ротової 

порожнини, запропонований J.C. Green і J.R. Vermillion (1960, 1964), який 

включає індекс зубного нальоту й індекс зубного каменю. Для визначення  

гігієнічного індексу досліджували щічну і язикову поверхні  всіх перших 

молярів і вестибулярну поверхню перших верхніх різців. На всіх поверхнях 

спочатку досліджували зубний наліт, а потім зубний камінь. Для визначення 

індексу зубного нальоту використовували наступну систему: 0 – відсутність 

зубного нальоту; 1 – зубний наліт покриває не більше 1/3  поверхні зуба; 2 – 

зубний наліт покриває більше 1/3 поверхні зуба, але не більше 2/3 поверхні 

зуба; 3 - зубний наліт покриває більше 2/3 поверхні зуба. Отриману суму 

індексів ділили на кількість обстежуваних зубів. Індекс зубного каменя 

визначали таким же чином, як і зубного нальоту, з урахуванням наступних 

оцінок: 0 – немає зубного каменя; 1 – надясенний камінь покриває менше 1/3 

поверхні зуба; 2 – надясенний камінь покриває від 1/3 до 2/3  поверхні зуба 

або наявні окремі частинки під ясеневого зубного каменя; 3 – надясенний 

камінь покриває більше 2/3 поверхні зуба. Отриману суму індексів ділили на 

кількість обстежених зубів. 

Для виявлення зубного нальоту і ступеня запалення ясен 

використовували пробу Шиллера-Писарева, яка базується на прижиттєвому 

фарбуванні глікогену ясен (Ю. Писарев, 1956; Д. Свраков,  Е. Атаносова, 

1962) йодовмістним розчином, до складу якого входять 1 г йоду, 2 г калія 

йодиду і 40 мл. дистильованої води, шляхом змащення ватною кулькою 

змоченою цим розчином ясен. При цьому глікоген, що знаходиться в 

запалених тканинах ясен, взаємодіє з йодом, із наданням ділянкам запалення 

Кср = 

     кількість зубів  
 

Сума показників 
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різних відтінків коричневого кольору. У залежності від відтінку (від світло-

бурого до темно-коричневого) – пробу  Шиллера-Писарева визначали як: 1 – 

негативну, 2 – слабко позитивну або 3 – позитивну.  

При огляді язика визначали його розмір, рухливість та колір 

нашарувань. 

Для дослідження тканин пародонта використовувались 

загальноприйняті методики. Клінічні ознаки захворювання пародонта 

(наявність зубоясенних відкладень, рухомість зубів) визначались шляхом 

огляду і зондування. 

Із метою визначення стану тканин пародонта користувалися індексом 

РМА. Шкала оцінки індексу РМА градуювалася в балах: 1 бал – запалення 

ясеневого сосочка (Р), 2 бали – запалення краю ясен (М), 3 бали – запалення 

альвеолярних ясен (А). Критерії оцінки визначалися у відсотках за 

формулою: Індекс РМА = (сума балів / 3 × число зубів) × 100. Сума балів 

визначається шляхом додавання всіх найвищих показників кожного зуба, до 

20% – діагностується легкий ступінь гінгівіту, 25-50% – середній ступінь 

гінгівіту, вище 51% – тяжкий ступінь гінгівіту. 

Для вивчення характеру оклюзійних порушень у положенні 

центральної оклюзії (ЦО) у задній контактній позиції нижньої щелепи при 

медіо- та латеротрузійних рухах нижньої щелепи нами застосована 

оклюзіографія. Характер оклюзійних контактів визначали за допомогою 

оклюзіограм, отриманих із використанням профільних воскових пластинок 

товщиною 0,6-0,8 мм, виготовлених із базисного воску, та за допомогою 

копіювального паперу. 

За норму приймався контакт щічних горбів нижніх зубів із 

серединною фісурою верхніх, а піднебінних горбів верхніх зубів -  із 

серединною фісурою нижніх зубів. При вивченні співвідношення передніх 

зубів у положенні центральної оклюзії (ЦО) звертали увагу на величину 

вертикального перекриття різців та відповідність центральній лінії. 
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Важливим було питання виявлення супраконтактів. Місце 

передчасного контакту визначалося за допомогою копіювального паперу або 

розігрітої пластинки воску. При визначенні передчасного контакту за 

допомогою копіювального паперу зуби висушували, смужки паперу 

розташовували між оклюзійними поверхнями зубів і змикали зубні ряди в 

положенні ЦО, після чого процедура проводилась ще раз без копіювального 

паперу. Істинні супраконтакти мали вигляд світлої плями, навколо якої був 

темний слід. 

Для діагностування супраконтактів за допомогою розігрітої воскової 

пластинки, її розташовували на нижньому зубному ряді. При змиканні щелеп 

скеровували нижню щелепу в положення ЦО. Отвори на восковій пластині 

відповідали ділянкам передчасного контакту зубів.  

Для визначення ексцентричних порушень функціональної оклюзії при 

ексцентричних рухах нижньої щелепи користувались копіювальним папером 

різних кольорів. Для диференціації контактів в ЦО і контактів при 

ексцентричних рухах нижньої щелепи використовували копіювальний папір 

двох кольорів (червоного та чорного). При діагностуванні характеру 

оклюзійних контактів зубів в ЦО застосовувався чорний папір. При 

ексцентричних рухах нижньої щелепи – червоний. 

Аналіз наявності деформацій зубних рядів та ступеня їхньої 

вираженості проводили на моделях шляхом співставлення рівнів поруч 

розташованих зубів та оцінки всієї оклюзійної площини при огляді зубного 

ряду з боку фронтальної групи зубів. 

При вивченні стану твердих тканин зубів ураховувалася локалізація і 

глибина каріозних порожнин та характер клінічного перебігу процесу.  Для 

кількісної та якісної характеристики карієсу визначались такі показники, як: 

1) показник інтенсивності ураженості зубів карієсом виражався індексом 

КПВ. 2) показник поширеності виражався у відсотках. 
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Показники інтенсивності карієсу варіювали в зв’язку з впливом 

значної кількості як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. За ВООЗ 

розрізняли 5 рівнів інтенсивності карієсу: дуже низький (0 – 1,1); низький 

(1,2 – 2,6); середній (2,7 – 4,4); високий (4,5 – 6,5); дуже високий (6,6 і вище).  

У випадках виявлення при обстеженні  зміни кольору зубів чи 

значного руйнування твердих тканин, їхнього патологічного стирання 

проводили електроодонтометричне та рентгенологічне обстеження.  

Для клінічної діагностики патологічних змін з боку тканин періодонта 

застосовували перкусію, рентгенографію, лазерну допплерівську флоуметрію 

та метод цифрової капіляроскопії. 

Дані обстеження пацієнтів заносилися до медичних карток 

стоматологічних хворих (форма № 043-О).  

 

2.3. Спеціальні методи дослідження 

2.3.1. Метод електроодонтометрії 

Пацієнтам стан пульпи жувальної групи зубів, які підлягали 

переміщенню або препаруванню, оцінювали методом електроодонтометрії  

(ЕОД), використовуючи апарат «EndoEst – 3D» (рис. 2.2). ЕОД проводили до 

початку ортодонтичного лікування та, у разі виготовлення мостоподібних 

конструкцій зубних протезів перед початком препарування. Дослідження 

проводили на вершині щічно-медіального бугра переміщуваного зуба або 

зуба перед препаруванням.  

Даний метод оснований на властивості живої тканини збуджуватися 

під впливом подразників. Одна і та ж тканина при різних її станах має різну 

ступінь збудливості. ЇЇ визначають по відповідній силі подразнення, 

достатньої для одержання реакції тканини у відповідь.  

Найкращий із подразників – електричний струм. Тривалість його дії 

можна дозувати, а подразнення повторювати багаторазово без шкоди для 

тканини.  
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Рис 2.2. Електроодонтометр «EndoEst – 3D. Загальний вигляд. 

Електропровідність тканин залежить від вмісту в них води, а пульпа 

зуба є кращим провідником струму, у порівнянні з дентином, що містить її         

4 - 5%. Емаль є поганим провідником. Зміна вмісту води в тканинах зуба 

визначає зміну їхньої електропровідності.  

У випадку каріозного процесу дослідження проводили з дна каріозної 

порожнини після завершення її механічної обробки екскаватором і бором. На 

початку дослідження вмикали апарат «EndoEst – 3D» у режим роботи «ЕОД». 

Слід зазначити, що наявність вологості поверхні негативно впливає на 

точність діагностування. Для попередження втрати електричного струму 

через слину по поверхні зуба в ясна, зуби, що досліджувалися,  ізолювалися 

від ротової рідини, та поверхню зуба висушували  ватними шариками в  

напрямку від ріжучого  краю до шийки зуба.  

При дослідженні, спочатку вмикали апарат «EndoEst – 3D» у режим 

роботи «ЕОД», потім для покращення електропровідності змащували кінчик  

«щупа ЕОД» електропровідним гелем (зокрема, зубною пастою). Пасивний 

електрод розміщували на губі пацієнта, а активним –  «щупом  ЕОД» 

проводили виміри в ділянках чутливих точок молярів. 
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Вимірювання клінічного стану пульпи супроводжувалось 

натисканням та утримуванням відповідної клавіші апарату «>». При цьому на 

дисплеї спостерігали значення «діагностичної» сили струму (в мкА), яка 

постійно збільшувалась, проходячи через тканини зуба та лунав звуковий 

сигнал. 

 Активний електрод тримали на чутливій точці зуба до появи больової 

реакції на подразник, після чого від’єднували даний електрод та відпускали 

клавішу «>» на апараті. У результаті чого отримували та фіксували 

«діагностичну силу струму», її величину та попередній діагноз.       

2.3.2. Методика обстеження пацієнтів та планування лікування за 

допомогою конусно-променевої комп’ютерної томографії.  

На додаток до двовимірних методів рентгенологічного дослідження, 

для об’єктивної кількісної та якісної оцінки твердих тканин зубів та кісткової 

тканини щелеп у осіб з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, проводили конусно-променеву комп’ютерну томографію 

(КПКТ).  

До проведення даного дослідження пацієнту проводили інструктаж 

про майбутню процедуру і про те, як необхідно поводитися під час 

томографії. Особливу увагу звертали на необхідність не рухатися та не 

ковтати під час проведення процедури.  

Дослідження відбувалось за умови отримання проінформованої згоди 

осіб у письмовій формі, відповідно до вимог Хельсинської декларації 

Всесвітньої міжнародної асоціації для лікарів по проведенню біометричних 

досліджень на людях.  

Перегляд та аналіз реконструйованої кісткової тканини в форматі 

DICOM, отриманої за допомогою КПКТ проводили за допомогою  

комп'ютерних програм RealScan-CD Viewer та Planmeca Romexis Viewer. Ці 

програми дозволяють отримувати такі функції як, MPR (Мультипланарна 

реконструкція), 2-D і 3-D візуалізація.  
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Скріншоти комп’ютерної томографії протоколу дослідження 

пацієнтки К. 1981 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer ілюстровано 

(рис. 2.3, 2.4). 

 

Рис 2.3. Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer.  

 

 

Рис. 2.4. Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. 3-D візуалізація. 
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Функції програми RealScan-CD Viewer EzImplant та Planmeca Romexis 

Viewer дозволяли аналізувати 3D зображення і діагностувати стан кісткової 

тканини.  

Основними функціями програм є: 

- Природна адаптація зображення за допомогою різних методів 

об'ємного аналізу: VR (Volume Rendering) / MIP / minIP / X-ray. 

- Режими 3D-обертання (MPR Rotating), вигину (Curve), збільшення 

(3D Zoom). 

- Крос-секції (Cross-Sectional View) в будь-якій цікавить площині з 

будь-яким кроком. 

- Легке налаштування інтервалу (Gap) і товщини (Thickness) для 

побудови крос-секцій, а також настройка параметрів вікон (Windowing) у 

меню "Settings". 

- Функція "Segmentation" приховування / видалення непотрібних 

фрагментів реконструйованого зображення. 

-  Зручна компоновка такими функціями як Objects, Color-map, Opacity 

Graph, Preset files. 

-  Формат DICOM зручний для збереження і експорту даних. 

- Функція Implant Simulation допомагає краще спланувати 

імплантологічниу операцію і є ефективним інструментом для консультацій із 

пацієнтом. 

 - Функція Canal Draw застосовувалася нами для оцінки топографо – 

анатомічних особливостей будов щелеп, розташування зубів  та пропозиції 

кісткової тканини по відношенню до гайморової пазухи та нижньощелепного 

каналу. Скріншот комп’ютерної томографії протоколу дослідження 

пацієнтки К. 1981 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer  з оцінкою 

відстані та пропозиції кісткової тканини по відношенню до 

нижньощелепного каналу представлено на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Оцінка пропозиції кісткової 

тканини по відношенню до нижньощелепного каналу: 

 

Функція "Show Bone Density" дає інформацію про щільність кістки 

навколо імплантата (рис. 2.6.). 

 

Рис. 2.6. Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Оцінка щільності кісткової 

тканини навколо імплантата. 



78 

 

Після проведення комп’ютерної томографії, отриманий файл у 

форматі DICOM завантажували за допомогою відповідної програми та 

визначали наступні параметри. За допомогою вкладки меню Measure (Вимір), 

яка включає в себе такі інструменти як: Ruler (лінійка), Tapeline 

(Вимірювальна стрічка), Angle (кут), Profile (профіль), Area (вимір площі 

фігури), ROI (Вимір площі прямокутника), Note (замітки) і Delete All 

(видалити всі) проводили вимірювання в ділянці дефекту зубного ряду. 

Вимірювали ширину гребня коміркового відростка.  

Також визначали висоту від гребеня коміркового відростка до 

нижньощелепового каналу або гайморової пазухи. 

На рис. 2.7, 2.8, 2.9 та 2.10 наведено приклад вимірювання відстані в 

ділянці дефекту зубного ряду нижньої щелепи від гребеня коміркового 

відростка до нижньожелепового каналу та ширини коміркового відростку в 

ділянці дефекту зубного ряду в програмі Planmeca Romexis Viewer. 

 

 

Рис. 2.7. Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання відстані в ділянці 

дефекту зубного ряду нижньої щелепи від гребеня коміркового відростка до 

нижньожелепового каналу. 
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Виходячи з отриманих показників, переходили безпосередньо до 

планування встановлення дентального імплантату в ділянці дефекту зубного 

ряду (рис. 2.11, 2.12). 

  

Рис. 2.8. Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання ширини гребеня 

коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 

 

Рис. 2.9. Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання ширини гребеня 

коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 
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Рис. 2.10.  Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання ширини гребеня 

коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 

 

 

Рис. 2.11. Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Планування встановлення 

дентального імплантату в ділянці дефекту зубного ряду. 
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Рис. 2.12.  Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Планування встановлення 

дентального імплантату в ділянці дефекту зубного ряду. 

 

Після завершення лікування оцінювали його якість також за 

допомогою комп’ютерної томографії (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13.  Скріншот КПКТ протоколу дослідження пацієнтки К. 1981 

р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Результат лікування. 
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2.3.2.1 Методика прогнозування швидкості переміщення зубів за 

показниками щільності кісткової тканини в ділянці дефекту зубного 

ряду 

Методика прогнозування швидкості переміщення зубів у дистальному 

або медіальному напрямку базувалася на визначенні рентгенологічної 

щільності кісткової тканини визначеного сегменту коміркового відростка за 

денситометричними показниками значень сірого за шкалою одиниць 

Hounsfield (HU) і проводилася запропонованим нами способом (Патент на 

корисну модель «Спосіб визначення рентгенологічної щільності кістки в 

ділянці дефекту зубного ряду»  №90211 від 12.04.2014р.). 

Спосіб передбачає визначення рентгенологічної щільності кістки в 

ділянці дефекту ЗР шляхом сканування щелеп пацієнта, сегментації 

отриманих даних за рентгенологічною щільністю, побудова на їх основі 

тривимірних зображень кісткової структури та зубів, який відрізняється тим, 

що на отриманих зображеннях аксіальної, сагітальної та трансверзальної 

проекцій проводять профільні лінії, що проходять по середині коміркового 

відростка на висоті половини коренів зубів, які оточують зубний дефект, 

будують графіки щільності структур кістки вздовж цих профільних ліній, 

визначають щільність кістки за графіками в трьох рівновіддалених місцях 

уздовж профільних ліній, з яких обирають найменше і найбільше значення 

щільності і обчислюють щільність кісткової тканини для ділянки як середнє 

арифметичне з обраних значень. 

Обрахунку рентгенологічної щільності кісткової тканини визначеного 

сегменту коміркового відростку за денситометричними показниками значень 

сірого за шкалою одиниць Hounsfield (HU) проводили в комп’ютерній 

програмі SimPlant Pro 11 (Materialise, Бельгія). 

Комп’ютерна томографія проводилася на мультиспіральному 

комп'ютерному томографі Toshiba Osteanin, 120 kw. 
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Сканування пацієнта (верхньої, нижньої або обох щелеп) проводили 

за стандартною методикою комп’ютерної томографії, що базувалася на 

принципі математичного моделювання рентгенівського зображення з 

наступною побудовою певних «зрізів» досліджуваної ділянки на екрані 

монітору. Отримані КТ-зрізи інтерпретували в об’ємну модель анатомічного 

об’єкту. Отримані дані у вигляді DICOM файлів імпортували, конвертували у 

внутрішній формат комп’ютерної програми SimPlant Pro 11 і розділяли на 

групи, залежно від показників шкали сірого. Сегментація даних відбувалася 

за допомогою внутрішнього програмного інструменту Segmentation/Threshold 

у межах одиниць HU від 250 та 500 для верхньої та нижньої щелеп до 3071.  

Денситометрію кісткової тканини в ділянці дефекту проводили 

безпосередньо на отриманих зрізах за допомогою програмного інструменту 

Profile Line. При цьому, профільна лінія накладалася на аксіальних зрізах у 

сагітальному напрямку, що відповідає вектору мезіалізації дистального зуба 

посередині коміркового відростка. Причому, початкова та кінцева точки лінії 

визначаються кортикальним пластинкам комірок медіального та дистального 

зубів, що обмежують дефект зубного ряду по середньому рівню довжини 

кореня зуба, що підлягає переміщенню (від пришийкової ділянки до верхівки 

найдовшого кореня). 

У разі наявності геометрично складного контуру альвеолярного 

відростку профільні лінії можуть бути прокладені на трьох рівнях зубів, що 

оточують дефект зубного ряду – пришийкові ділянки зубів, середина 

довжини коренів, верхівки коренів. Із наступним розрахунком середнього 

значення щільності кісткової тканини на вибір, відповідно класифікації Misch 

або Lekholm & Zarb, що як опція задана в програмі. Причому, певній 

щільності кісткової тканини (D1-D4, D5) задається конкретний інтервал 

одиниць HU.  

Даний спосіб розрахунку денситометричних показників 

рентгенологічної щільності кісткової тканини в ділянці дефекту зубного 
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ряду, що обмежений зубами, використаний нами для прогнозу швидкості 

переміщення зубів у дистальному або медіальному напрямку. 

2.3.3. Метод лазерної допплерівської флоуметрії.  

Лазерну допплерівську флоуметрію (ЛДФ) проводили на апараті 

«ЛАКК-02» (рис. 2.14) із програмою запису та опрацювання параметрів 

мікроциркуляції. 

Методом лазерної допплерівської флоуметрії проведено дослідження 

показників мікроциркуляції тканин пародонту зубів, що обмежують дефект 

ЗР та таких самих зубів протилежної інтактної сторони (рис. 2.14). 

 

 

Рис. 2.14.  Апарат «ЛАКК-02».   
 

Метод  дослідження передбачає зондування тканин лазерним 

променем із наступною реєстрацією випромінювання, відображеного від 

рухомих та нерухомих компонентів тканини, при цьому відображене від 

нерухомих компонентів тканини лазерне випромінювання не змінює своєї 

частоти, а відображене від рухомих часточок (еритроцитів) – має 

допплерівське зміщення частоти відносно зондуючого сигналу. 
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Змінна складова відображеного сигналу, пропорційна потужності 

спектру допплерівського зміщення й визначається концентрацією 

еритроцитів в об’ємі, що зондувався, та їхньою швидкістю. 

ЛДФ сигнал характеризує кровообіг у мікросудинах у об’ємі 1-1,5мм
3
 

тканини (ЛДФ дає інтегральну інформацію по дуже великому об’єму 

еритроцитів, приблизно 3,4×10
4
, що одночасно знаходяться в одному об’ємі 

тканини). 

Характеристика капілярного кровотоку, що реєструється при ЛДФ, 

являє собою параметр мікроциркуляції (ПМ), який є функцією від 

концентрації еритроцитів в об’ємі тканини (Nер), що зондувався, і їхньої 

середньої швидкості (Vср): 

ПМ= Nер× Vср (2.1) 

Величина ПМ вимірюється у відносних перфузійних одиницях. 

В якості датчика ЛДФ застосовували світловий зонд, виготовлений із 

моноволокон. Одне волокно застосовується для доставки лазерного 

випромінювання з тканини, що досліджувалась, а два інших є приймальними 

відображеного тканиною лазерного випромінювання. 

Дослідження проводили за методикою: «Спосіб лазерної 

допплерівської флоуметрії для визначення особливостей васкуляризації 

слизової оболонки пародонта» (Деклараційний патент на корисну модель № U 

21 114 від 15.01.2007р.). 

Безпосередньо перед ЛДФ - моніторуванням вимірювали 

артеріальний тиск з метою запобігання отримання недостовірних результатів. 

Заміри проводили після адаптації хворого у лежачому положенні  

протягом 3 хвилин при частоті дискретизації сигналу 10 Гц, із попереднім 

виключенням психоемоційного навантаження, із виключенням механічної дії 

на слизову оболонку не менш за 3 години після вживання їжі або жувальної 

гумки. 
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Для забезпечення фіксації торця світловода в одній і тій же точці при 

повторних дослідженнях упродовж ортодонтичного лікування хворих нами 

використовувався «Пристрій для утримання торця світловода лазера в 

порожнині рота» (Деклараційний патент на корисну модель № U 21 115 від 

15.01.2007р.) (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15.  Методика позиціонування світловода для проведення 

лазерної допплеровської флоуметрії. 

Рівень мікроциркуляції реєстрували в ділянках альвеолярних ясен 

(АЯ), маргінальних ясен (МЯ) та в ділянці перехідної складки (ПС).   

2.3.4. Електроміографія жувальних м’язів 

Електроміографічне дослідження застосоване нами з метою 

комплексного визначення якісних та кількісних функціональних змін 

жувальних м’язів в осіб із дефектами зубних рядів, після проведеного 

ортодонтичного лікування  та протезування, залежно від обраного методу 

лікування  порівняно з нормою. 

Усі електроміографічні записи (ЕМГ) отримані від двох симетричних 

ділянок жувальних м’язів правої та лівої сторін за допомогою комплексу 

електроміографічного М-Тест-4 (ТУ 33.1-30428373-004-2004), виробництва 

НВП «ДХ-системи» (Україна), об’єднаного в один блок із персональним 

комп’ютером (рис. 2.16). 
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Дослідження проводили за загальноприйнятою методикою вивчення 

цілісних рухових актів із біополярним відведенням біоелектричних 

потенціалів (БЕП) за допомогою нашкірних електродів із постійною 

міжелектродною  відстанню.  

 

Рис. 2.16. Комплекс електроміографічний М-Тест-4.  

У нашому випадку міжелектродна відстань дорівнювала 15 мм, що 

дозволяло розмістити електроди над моторною точкою черевця м’яза. 

Контактну поверхню електродів змащували струмопровідним "Electrode gel". 

Шкіру в місці контакту обробляли етиловим 70
0
 спиртом та ефіром. 

Електроди фіксували на шкіру медичним пластирем. 

Схему досліджень будували наступним чином: після графічної 

реєстрації калібровочного сигналу проводили ЕМГ m. masseter у стані 

відносного фізіологічного спокою нижньої щелепи та в період 

п’ятисекундного вольового стиснення щелеп у положенні центральної 

оклюзії. Потім знову проводилася реєстрація біоелектричної активності 

(БЕА) m. masetter у стані відносного фізіологічного спокою та під час 

довільного жування до рефлекторного ковтання. 
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В якості харчового подразника використовували шматок хліба 

однодобового ґатунку розміром в 1 см
3
. Зважаючи на те, що графічна картина 

записів змінюється в процесі адаптації до кожного з наступних прийомів 

харчового подразника, контрольні електроміограми реєструвалися в момент 

розжовування аналогічного харчового подразника. 

Усі електроміограми аналізувалися за кількісними та якісними 

показниками і підлягали кількісній комп’ютерній обробці. 

У функціональній пробі «акцентований спокій-вольове стиснення» 

якісна характеристика передбачала визначення наявності спонтанних 

сплесків активності у стані відносного фізіологічного спокою нижньої 

щелепи, швидкість включення в дію рухових одиниць, та величину БЕА 

м’язів. У функціональній пробі «довільне жування» ураховували 

розчленованість структури кривої – зміни залпів БЕА періодами спокою, 

характер залпів, швидкість включення рухових одиниць, амплітуду 

біопотенціалів, характер періоду відносного фізіологічного спокою, зміну 

сторін жування та наявність звичної сторони жування. 

Комп’ютерний кількісний аналіз отриманих результатів включав 

визначення сили збуджувальних процесів за величиною амплітуди коливань 

біопотенціалів, часу БЕА та періодів БЕС, співвідношення збуджувальних і 

гальмівних процесів (коефіцієнт «К»), наявність або відсутність спонтанної 

БЕА жувальних м’язів активності в періоді відносного фізіологічного 

спокою. 

Цифровий матеріал у кожній серії досліджень оброблявся 

статистично, що передбачено комп’ютерною програмою. У ході досліджень 

якісному аналізу та кількісній обробці підлягали електроміограми, отримані 

в контрольній та основних клінічних групах. 
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2.3.5.  Методика комп'ютеризованого аналізу оклюзії за 

допомогою T-Scan III 

Оцінку оклюзійних контактів проводили за допомогою 

комп'ютеризованого аналізу оклюзії (система комп'ютеризованого аналізу 

оклюзії T-Scan III, Tekscan Inc., Південний Бостон, Массачусетс, США). T-

Scan III має сумісну з Windows ® програму, інтегровану в діагностичний 

комплекс, для клінічної оцінки оклюзії. Система T-Scan III дозволяє 

реєструвати дані оклюзії з кроком часу в 0,01 с, а також у режимі «Турбо» -

500 кадрів у секунду. При дослідженні вивчали стереотип функціональних 

навантажень за наступними показниками: відсоток оклюзійного 

навантаження зліва та справа (%); індекс асиметрії сили між сторонами (%); 

час настання максимальної кількості зубних контактів (с); час дисклюзії (с); 

наявність передчасних оклюзійних контактів на природних зубах 

ортопедичних конструкціях; наявність змін у напрямку траєкторії сумарного 

вектора оклюзійного навантаження; час настання оклюзійних контактів на 

дентальних імплантатах. Індекс асиметрії сили між сторонами отримували 

наступним чином: визначали різницю між відсотками оклюзійного 

навантаження зліва та справа, отримане значення ділили на суму цих 

показників, а потім дане число помножували на 100% та отримували 

значення індексу асиметрії в %. Під поняттям «час дисклюзії», 

запропонованим розробниками приладу, розуміли проміжок часу, потрібний 

для досягнення фінального положення нижньої щелепи під час її 

медіотрузійного руху, із положення максимальної кількості фісурно-

горбкових контактів (за умови вольового стиснення сенсору T-Scan III) до 

моменту роз’єднання прикусу в бічних ділянках та/або перерозподілу 

відсотку навантаження на передню групу зубів. На збільшення цього часу 

суттєво впливають оклюзійні інтерференції на цьому шляху. Крім цього 

повноцінною вважали оклюзію з відсотковим співвідношенням 50% / 50% 

(±SD 8%) між сторонами. Сумарний вектор оклюзійного навантаження – 
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умовна траєкторія на графіку оклюзіограми, що відображав послідовність 

виникнення оклюзійних контактів. У нормі, на графіку вектор має 

направлення від  точки між центральними різцями до умовної точки 

перетину середньої лінії і горизонтальної лінії, проведеної на рівні 

дистального краю перших премолярів. Залежно від характеру передчасних 

контактів, вектор може мати різне спрямування. 

2.3.6. Методика визначення стабільності імплантатів за 

допомогою резонаторно-частотного аналізатора 

Для оцінки стабільності імплантатів ми використовували метод 

частотно-резонансного аналізу – (RFA-техніка) Resonance Frequency Analysis 

(Олесова В. Н., 2009). Метод частотно-резонансного аналізу імплантатів 

запропонований N. Meredith ще в 1997 році. У даний час у клінічній практиці 

застосовують прилад Osstell ISQ  виробництва фірми «Integration Diagnostics» 

(Швеція). Прилад складається з блока з комп’ютерним аналізатором, 

випромінювача-приймача електромагнітного поля та намагніченого штифта 

Smartpeg, який під’єднується до імплантату або абатмента. Датчик 

з'єднується з приладом за допомогою кабелю і результати вимірювань 

виводяться на дисплей із підсвічуванням. У приладі може бути збережено до 

400 вимірювань. Методику застосовували наступним чином: у шахту 

імплантату вкручували намагнічений штифт. Далі на нього направляли 

спеціальний зонд, який є випромінювачем-приймачем електромагнітного 

поля. Чекали на звуковий сигнал і на екрані приладу бачили цифри ISQ 

(коефіцієнта стабільності імплантатів) за шкалою від 1 до 100. Чим вище 

значення цього коефіцієнту, тим більша стабільність фіксації. 

Інтерпретація отриманих даних заснована на клінічних дослідженнях і 

досвіді лікарів-дослідників, які опубліковані в літературі. За коефіцієнтом 

стабільності можна визначити "ненадійні" імплантати, простежити динаміку 

зростання остеоінтеграції або її зниження, внаслідок перевантаження або 

переімплантиту, і найголовніше, визначити час початку протезування без 
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ризику втратити імплантат. Існує так само таблиця підбору штифтів до 

різних систем імплантатів. 

Штифт збуджується магнітним імпульсом від вимірювального зонда 

на ручному інструменті. Метод ґрунтується на реєстрації резонансних 

електромагнітних коливань імплантату та оточуючої кістки при дії на них 

електромагнітного поля через намагнічений штифт. Резонансна частота є 

мірою стабільності фіксації імплантату, відповідно ступеня його 

оссеоінтеграції і розраховується на основі сигнала-відповіді. 

Результати відображаються на дисплеї апарата у вигляді значення       

ISQ (Implant Stability Quotient) – коефіцієнта стабільності імплантату (КСІ) у 

діапазоні від 1 до 100 одиниць. Чим вище значення цього коефіцієнту, тим 

більша стабільність фіксації. 

2.4. Патологоанатомічні дослідження 

 Складність взяття сегментів щелеп у живих хворих не відповідає 

стандартам ортопедичного лікування, тому зубощелепні сегменти на 

патогістологічне дослідження забирали в померлих хворих. У дослідженнях 

застосовували секційний матеріал померлих, які перебували на 

стаціонарному лікуванні у відділеннях КЗ «Сумської обласної клінічної 

лікарні» (СОКЛ).  

Для більш поглибленого вивчення морфологічних змін у 

зубощелепних сегментах проводили патоморфологічне дослідження 

біопсійного матеріалу померлих пацієнтів на базі центру патоморфологічних 

досліджень медичного інституту СумДУ. 

Усі померлі пацієнти були поділені на дві групи. До першої групи 

(контрольна група) увійшли n = 7 хворих, котрі померли від різних 

соматичних патологій та не мали значних атеросклеротичних уражень. До 

другої групи (група дослідження) увійшли зубощелепні сегменти n = 7 

померлих з ускладненням атеросклерозу (інфаркт міокарда, геморагічний 

інсульт, мезантеріальний тромбоз). 
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Критеріями включення померлих у дослідження були: 

 наявність у померлого пацієнта включеного дефекту щелеп;  

 чоловіки 45-56 років; 

 прижиттєва добровільна згода пацієнта на лікування; 

 обстеження та направлення на розтин за підписом начальника 

медичної частини; 

Взяття аутопсійного матеріалу (беззубого коміркового відростка та 

коміркової кістки із зубом) для гістологічного дослідження проводили за 

допомогою гострозубців Люєра. Гострозубці Люєра відрізняються округлою 

формою робочої частини з порожниною всередині, в якій розміщується 

відкусані фрагменти досліджуваного коміркового відростка.  

Гістологічне дослідження. Для вивчення морфологічної будови 

препарати фарбували гематоксилін – еозином. Методика фарбування 

гематоксилін – еозином у нашій модифікації включала такі етапи: 1) фіксація 

матеріалу в рідині Карнуа; 2) декальцинація в 17% ЕДТА та заливка 

матеріалу в парафін; 3) промивання депарафінованих зрізів у двох змінах 

абсолютного етанолу; 4) обробка зрізів гематоксиліном Маяра впродовж 5 

годин при 37°С; 5) промивання проточною водою 2-5 хв; 6) фарбування зрізів 

еозином 5 сек при кімнатній температурі; 7) зневоднення у спирті, ксилолі і 

промивання в 2 змінах карбол-ксилолу; 8) поміщення в Канадськй бальзам. 

Флуоресцентна мікроскопія. Зрізи для фарбування наносили на 

предметне скло і висушували в термостаті при 37 
ᵒ
С упродовж 12 годин. 

Депарафінування проводили за стандартною методикою ксилолом та 

етиловим спиртом. Промивали 0,9% розчином хлориду натрію. Наносили на 

препарати 0,5 мл 0,01% розчину акридину гідрохлориду в 0,5 M ацетатному 

буфері. Інкубували 15 хвилин при 37 
ᵒ
С. Ретельно промивали водопровідною 

водою і давали висохнути. За допомогою флуоресцентного мікроскопа МБИ 

15 вивчали будову зубощелепних сегментів, використовуючи імерсійний 

об'єктив.  
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Результати флуоресцентної мікроскопії оцінювались за інтенсивністю 

флуоресценції кісткової тканини шляхом відсоткового оцінювання: 

 відсутність флуоресценції – 0%;  

 слабкопозитивна флуоресценція + = 33,3%;  

 середньопозитивна флуоресценція ++ = 66,6%;  

 сильнопозитивна флуоресценція +++ = 100%. 

Імуногістохімія. Виготовляли парафінові зрізи товщиною 3 – 5 мкм, 

депарафінізували за стандартною методикою з подальшим промиванням у 

PBS при pH 7,4. 

Демаскування здійснювали впродовж 30 хвилин у цитратному буфері. 

Для блокування ендогенної пероксидази зрізи інкубували 10 хв в 1% розчині 

Н
2
О

2
 і промивали у фосфатному буфері (PBS). Після чого їх інкубували у 

вологій камері за температури +37 °С упродовж 30 хвилин із сироваткою для 

блокування неспецифічного зв’язування антитіл. У роботі використовували 

первинні антитіла проти OPN. Після цього зрізи інкубували з вторинними 

видоспецифічними, кон’югованими з пероксидазою хрону антитілами (1:200) 

виробництва «JacksonImmunoResearch» (США) у вологій камері за 

температури +37 °С упродовж 30 хвилин. Від первинних та вторинних 

антитіл зрізи промивали тричі у PBS із додаванням 0,1% Tween-20. 

Візуалізацію комплексу антиген-антитіло здійснювали за допомогою 

активатора пероксидази 3,3-діамінобензидину (DAB), в якому зрізи 

інкубували 2-3 хвилини. Ядра з негативною реакцією дофарбовували 

гематоксиліном Майєра. 

Результати реакції з антигенами, що мають кісткову локалізацію 

(OPN), оцінювали шляхом відсоткового оцінювання:  

 відсутність реакції – 0%;  

 слабкопозитивна реакція + = 33,3%;  

 середньопозитивна реакція ++ = 66,6%;  

 сильнопозитивна реакція +++ = 100%. 
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Мікрофотографування та аналіз зображення. Фотографування 

мікрооб’єктів проводили на мікроскопі «CarlZeiss» з об’єктивами 10×, 40×, 

60× та 100×. Зображення знімали за допомогою цифрової камери «DCM310» 

із роздільною здатністю 5,0 М pixels. У середовищі комп'ютерної 

морфометричної програми «Digimizer» здійснювався аналіз зображення 

мікропрепарату, визначались середні значення морфометричних показників: 

кількість остеобластів та остеокластів, товщина кортикального шару кістки, 

кількість та площа трабекул. 

Математичні обчислення проводили в програмі STATISTICA 8 

(Serialnumber 31415926535898) із використанням кластерного аналізу, та 

критерію Ансара Бредлі. 

2.5. Мікробіологічні дослідження.   

Мікробіологічні  дослідження були застосовані з метою вивчення 

адгезивних властивостей Staphylococcus epidermidis і Candida albicans до 

дослідих зразків, виготовлених із титану BT 1-00 з різним ступенем 

шорсткості поверхні. Досліджувані зразки матеріалів поміщали в суспензію 

добової тест-культури Staphylococcus epidermidis і Candida albicans. Кількість 

бактерій в 1 мл суспензії складало 3×10
6
 КУО / мл відповідно до стандарту 

мутності 0,5 McFarland. Пластини витримали 40 хвилин в анаеростаті при 37 

° С. 

Видалення мікроорганізмів зі зразків здійснювалося поетапно. 

Спочатку зразки тричі відмивали 5 мл стерильного фізіологічного розчину 

для видалення неадгезованих мікробних клітин. Далі зі зразків здійснювали 

посів методом відбитків на кров'яний агар Columbia з подальшим розподілом 

мікроорганізмів по поверхні живильного середовища, інкубували в 

анаеробних умовах при 37 ° С.  

Після завершення культивування підраховували кількість колоній, що 

виросли на поживних середовищах; визначали десятковий логарифм цієї 
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величини і розраховували індекс адгезії для кожної з досліджуваних тест-

культур за формулою: 

la = IgA / IgN                                                                                     (2.2) 

1a – індекс адгезії,  

IgA – число адгезованих мікроорганізмів,  

IgN – кількість бактеріальої суспензії. 

На підставі вивчення адгезії тест-культур до даних матеріалів у 

відповідності з існуючими рекомендаціями виділені 4 ступеня інтенсивності 

адгезії: 

 низька - 0-0,30 (на зразку матеріалу адгезованих  мікроорганізмів 

не більше 30% із нанесеною суспензії тест-культури); 

 помірна - 0,30-0,50 (на зразку адгезованих  мікроорганізмів від 31 

до 50% мікроорганізмів із нанесеною суспензії тест-культури); 

 висока - 0,50-0,70 (на зразку матеріалу адгезованих  

мікроорганізмів від 51 до 70% із нанесеною суспензії тест-культури); 

 дуже висока - 0,70 понад (на зразку матеріалу адгезованих  

мікроорганізмів 71% і більше з нанесеною суспензії тест-культури). 

Дані були проаналізовані за допомогою програмного забезпечення 

STATISTICA 8.0 версії STA862D175437Q.  

2.6. Методика ортодонтичного усунення деформації дефекту зубного 

ряду при малих включених дефектах зубних рядів.  

Методика ортодонтичного усунення деформації дефекту зубного ряду 

при малих включених дефектах зубних рядів передбачала мезіалізацію зубів, 

дистально межуючих із дефектом із повним заміщенням дефекту природним 

зубом, або дисталізацію зубів, дистально межуючих із дефектом зі 

створенням місця для встановлення дентального імплантату. 

Методика мезіалізації передбачала застосування розробленого нами  

ортодонтичного апарату для мезіалізації жувальної групи зубів (Пат. На 

корисну модель 82356 Україна, МПК (2013.01) А61С 7/00, А61С 8/00. 
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Ортодонтичний апарат для мезіалізації жувальної групи зубів, та Пат. на 

винахід 105103 Україна, МПК (2014.01) А61С 7/00, А61С 7/12, А61С 8/00. 

Ортодонтичний апарат для мезіалізації жувальної групи зубів).  

Методика дисталізації була розроблена на основі механіко-

математичного моделювання процесу дисталізації зубів (п. 2.6.1) за 

допомогою ортодонтичного апарату власної конструкції (Пат. 116711 

Україна, МПК (2017.01) А61С 7/00, А61С 8/00. Ортодонтичний апарат для 

дисталізації зубів) (п. 2.7.1.). 

2.7. Методика механіко-математичного моделювання процесу 

дисталізації зубів.  

Механіко-математичне моделювання процесу ортодонтичного 

лікування часткової втрати зубів  методом дисталізації зубів, обмежуючих 

дефект дистально, проведено у відділі термопластичності 

Інституту  механіки  імені  С. П. Тимошенка  НАН України  спільно з 

кандидатом технічних наук,  старшим науковим співробітником 

Тормаховим М.М. 

Об'єктом нашого дослідження була система, що складається з зубів, 

зубного ряду, коміркової кістки та встановленого на ньому апарата для 

дисталізації зубів. Апарат для дисталізації зубів створює ортодонтичні 

зусилля, які пересувають зуб у належне положення.  

Особливістю запропонованого нами апарата для дисталізації зубів є 

те, що він конструюється та збирається на set-up моделі, тобто моделі, яка 

відображає стан зубощелепного апарата на етапі або вже після лікування. 

Завдяки цьому враховується зміна геометрії зубного ряду під час 

пересування зуба, а ортодонтичні зусилля, які створює апарат, 

спрямовуються таким чином, щоб досягти в процесі лікування необхідного 

кінцевого результату.  

Механіко математичне моделювання задачі зміни положення окремих 

зубів виконується методами геометричної статики, яка є галуззю класичної 
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теоретичної механіки [13], методами механіки деформованого твердого тіла 

[22] та опору матеріалів [16, 19]. У процесі переміщення зубів під дією 

ортодонтичного зусилля відбувається деформація всіх частин апарата для 

дисталізації зубів. Оскільки деформація цих частин апарата для дисталізації 

зубів незначна, то згідно основних положень геометричної статики ми 

припускали, що зміна розмірів окремих частин апарата для дисталізації зуів є 

малою і не впливає на величину та спосіб прикладання ортодонтичних 

зусиль.  

За допомогою геометричної статики був визначений спосіб 

прикладання ортодонтичного зусилля та розраховано величину опори для 

апарата для дисталізації зубів. На основі положень механіки деформівного 

твердого тіла було визначено величину ортодонтичних зусиль, яку потрібно 

прикласти до переміщуваного зуба. При визначенні ортодонтичних зусиль, 

через невелику масу апарата для дисталізації зубів, ми нехтували його вагою.  

У роботі була побудована модель тривалості лікування, залежно від 

рентгенологічної щільності кісткових тканин та віку пацієнтів.  

Ця модель розроблена на основі даних про лікування пацієнтів із 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і 

застосовувалась з метою прогнозування часу для заміщення дефектів зубних 

рядів.  

Створення математичної моделі тривалості лікування було виконано 

методами математичної статистики та регресійного аналізу. У процесі 

створення моделі тривалості лікування була застосована нульова гіпотеза, 

згідно якої припускали рівність нулю різниці між генеральними параметрами 

порівнюючих груп та їхніми вибірковими показниками.  

Для перевірки статистичних гіпотез застосували критерій Ст’юдента, 

а для порівняння дисперсій – критерій Фішера. 
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2.7.1. Конструкція ортодонтичного апарату для дисталізації зубів.  

Запропоновна нами методика усунення ЗЩД шляхом дисталізації 

зубів, зміщених у бік дефекту, базується на використанні розробленого нами 

ортодонтичного апарата [20]. 

Схематичне зображення конструкції ортодонтичного апарата для 

дисталізації зубів  подано на рис. 2.17. 

Як видно з рис. 2.17., ортодонтичний апарат для дисталізації зубів 

містить пружини (1), ортодонтичні кільця (2) з гачками (3) та направляючими 

балками (4), які зафіксовано на опорних зубах (5), ортодонтичні кільця (6) з 

втулками (7), які закріплено на переміщуваних зубах (8), мікроімплантати (9) 

та металеву лігатуру (10). 
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Рис. 2.17.  Схематичне зображення ортодонтичного апарату для 

дисталізації зубів. 
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Ортодонтичний апарат для дисталізації зубів працює наступним 

чином. Ортодонтичні кільця (2) з гачками (3) та направляючими балками (4) 

фіксують за допомогою цемента для тимчасової фіксації незнімних 

ортопедичних конструкцій на опорних зубах (5) та з’єднують гачки (3) з 

мікроімплантами (9) за допомогою металевої лігатури (10). На направляючі 

балки (4) одягають пружини (1) та вставляють направляючі балки (4) у 

втулки (7). Ортодонтичні кільця (6) з втулками (7) фіксують за допомогою 

цемента на переміщуваних зубах 8. Пружини 1 створюють стискаюче 

ортодонтичне зусилля, яке пересуває зуб у належне положення. 

Вид ортодонтичного апарата для дисталізації зубів із вестибулярної 

сторони подано на рис. 2.18. Мікроімплантат та металева лігатура, за 

допомогою якої апарат нерухомо фіксується до кістки щелепи на рис. 2.6. не 

зображено. 

 

 

 

Рис. 2.18.  Ортодонтичний апарат для дисталізації зубів на моделі. 

Вид із вестибулярної поверхні. 

 

Апарат виготовляють наступним чином. Отримують відбитки із зубів 

верхньої та нижньої щелепи, фіксують центральну оклюзію. Моделі 

відливають із супергіпсу, гіпсують в оклюдатор. На моделях щелеп із воску 
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моделюють та відливають ортодонтичні кільця з направляючими та гачки на 

премоляри. Потім шляхом лазерного зварювання кільця на премолярах 

з’єднують між собою, а направляючі балки фіксують до опорних кілець. 

Втулки приварюють до кілець, що розміщені на переміщуваному зубі, і 

заводять у них направляючі балки.   Наступним етапом є виготовлення з 

ортодонтичного дроту гачків та подальша їхня пайка на премолярі та молярі. 

Зубний технік виготовляє конструкцію ортодонтичного апарата на 

попередньо виготовлених set-up гіпсових моделях. Лікар монтує 

ортодонтичний апарат у ротовій порожнині на зуби, які обмежують дефект 

зубного ряду, за допомогою склоіномерного цементу.  

Потім добирають мікроімплантат та фіксують його на верхній або 

нижній щелепі в ділянці перехідної складки між премолярами. Далі за 

допомогою довгої металевої лігатури фіксують ортодонтичний апарат до 

мікроімплантату для попередження зміщення премолярів в медіальному 

напрямку. Після чого, активують апарат одягнувши попередньо підібрані 

пружини для дисталізації молярів.  

Використання розробленого нами апарату для дисталізації зубів дає 

можливість створити сприятливі умови для подальшого заміщення дефекту 

зубного ряду і усуває конвергенцію зубів. Апарат для дисталізації зубів є 

індивідуальним для кожного пацієнта, що дає можливість раціонально 

вирішити поставлені завдання та досягти прогнозованого результату 

лікування дефектів зубного ряду. 

 

2.8. Статистичний аналіз отриманих результатів досліджень.  

Отримані дані клінічних та спеціальних методів досліджень 

обробляли методом варіаційної статистики, згідно якого знаходили середнє 

арифметичне М, обчислювали відхилення () кожного виміру від М, не 

звертаючи уваги на знаки, зводили кожне відхилення в квадрат (
2
) та 
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знаходили суму квадратів відхилень 
2
. Абсолютну величину квадратичної 

помилки () визначали за формулою (2.3): 

.
2

n


   

 

(2.3) 

 

де n – число спостережень. Якщо n меньше 30, то абсолютну величину 

квадратичної помилки () визначали за формулою (2.4): 

.
1

2



n


  

 

(2.4) 

Для визначення вірогідності результатів користувалися помилкою 

середньої арифметичної величини m, обчислення якої проводили за 

формулою (2.5): 

.
n

m



 

 

(2.5) 

Для встановлення вірогідності розходжень отриманих значень 

середніх величин, визначали критерій вірогідності за формулою (2.6): 

.
2
21

21

2 mm

MM
t




  

 

 

(2.6) 

на підставі якого, з урахуванням числа спостережень за таблицею показників 

суттєвої різниці "t" Ст’юдента, відшукували розмір-показник вірогідності. 

Достовірними вважали лише розбіжності, імовірність помилки яких складала 

менше 5%, тобто р<0,05, та вивчали кореляційну залежність між величинами. 

При лінійній кореляції при отриманні значення коефіцієнта кореляції 

"r" вище 0,7 вважали ступінь зв’язку між величинами високою, від 0,3 до 0,7 

- зв’язку середнього ступеня та нижче 0,3 - слабкому зв’язку. Якщо 

коефіцієнт кореляції "r" мав від’ємне значення – вважали, що зв’язок 

отриманих значень обернений.  
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Математичні обчислення проводили у програмі STATISTICA 8 

(Serialnumber 31415926535898) із використанням кластерного аналізу, та 

критерію Ансара Бредлі. 
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РОЗДІЛ  3 

 

ХАРАКТЕР ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН  ЗУБОЩЕЛЕПНОЇ СИСТЕМИ В 

ОСІБ З ВКЛЮЧЕНИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ, 

УСКЛАДНЕНИМИ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ 

 

3.1. Клінічні особливості перебігу зубощелепних деформацій, 

обумовлених частковою втратою зубів у віковому аспекті  

Для вирішення завдань дослідження щодо визначення характеру 

патологічних змін зубощелепної системи в осіб із малими включеними 

дефектами зубних рядів, ускладненими ЗЩД, із метою розробки методів 

оптимальної реабілітації стоматологічних хворих та профілактики 

ускладнень, нами проведено дослідження стану стоматологічного здоров`я та 

стану зубощелепної системи у 455 осіб з дефектами зубних рядів, 

ускладненими ЗЩД, віком від 18 до 59 років із застосуванням клінічних та 

спеціальних методів дослідження до початку відновлення цілісності зубних 

рядів, залежно від давності їхнього утворення (до  3,  3-6,  7-10 та понад 11 

років).  

Для порівняльної оцінки використовувалися дані, отримані в 36 осіб 

контрольної групи такого ж віку без дефектів зубних рядів.  

Дослідження включало комплексний порівняльний аналіз характеру 

патологічних змін зубощелепної системи на різних стадіях розвитку 

патологічного процесу.  

Усі обстежені пацієнти були розподілені на три вікові групи.  

До першої групи ввійшло 138 пацієнтів віком від 18 до 29 років (30,3 

% від загальної кількості обстежених); до другої - 162 пацієнтів (35,6%) від 

30 до 44 років; третю групу склали 155 пацієнтів (34,1 %) віком  від 45 до 59 

років. 
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Розподіл обстежених пацієнтів за терміном втрати зубів (до початку 

лікування) представлено в табл 3.1. 

Таблиця  3.1 

Розподіл обстежених пацієнтів за терміном втрати зубів 

Група 

обстежених 

(вік) 

Термін втрати зубів (роки) 
Разом 

до 3  3 - 6  7 - 10  понад 11 

(n) % (n) % (n) % (n) %  (n) % 

1гр  

(18-29рр) 

51 11,2 48 10,55 23 5,05 16 3,51 138 30,3 

2 гр  

(30-44рр) 

31 8,81 42 9,23 54 11,86 35 7,69 162 35,6 

3 гр  

(45-59рр) 

27 5,93 35 7,69 45 9,89 48 10,55 155 34,1 

Разом 109 23,95 125 27,47 122 26,8 99 21,75 455 100 

 

Аналіз результатів досліджень, представлених в табл. 3.1. засвідчує 

про певний взаємозв’язок терміну, який пройшов від втрати зубів до 

звернення за стоматологічною допомогою та віковою групою пацієнтів. 

Зокрема, більшість  пацієнтів першої групи (51 особа (37%) звернулася до 

лікаря за стоматологічною допомогою в термін до 3 років після видалення 

зубів.  

Разом із тим, для  третьої  групи термін, що пройшов після видалення 

зубів, у більшості випадків становив від 7 до 10 та понад 11 років, що 

складало відповідно 29% та 31% від кількості обстежених пацієнтів у групі. 

Розподіл обстежених осіб (у процентному співвідношенні) за 

давністю втрати зубів в осіб, належних до різних вікових груп ілюстровано 

діаграмою (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Кількісний розподіл обстежених осіб за давністю втрати 

зубів у різних вікових групах 

 

Результати вивчення анамнестичних даних і історій хвороб засвідчили, 

що основними причинами втрати молярів були наступні:  

а) карієс та його ускладнення (пульпіт, періодонтит) –  у 281 хворих (62 

%  від загальної кількості обстежених осіб); 

б) ускладнення ендодонтичного лікування в 99 осіб  (22 % від загальної 

кількості обстежених); 

в) руйнування зуба під штучною коронкою в 75 пацієнтів – (16 % від 

загальної кількості обстежених осіб). 

Основні причини втрати молярів у відсотковому співвідношенні 

ілюстровано діаграмою, представленою на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Основні причини втрати молярів у відсотковому співвідношенні. 

 

Під час обстеження пацієнтів із частковою втратою зубів (відсутність 

одного моляра на верхній або нижній щелепі), нами були виявлені 

різноманітні клінічні форми зубощелепних деформацій як в ділянці дефекту, 

зі зміщенням зубів, які межують із дефектом, так і в ділянці зубів, 

позбавлених антагоністів. 

У ділянці зубів, позбавлених антагоністів, ми спостерігали виключно  

однобічне вертикальне переміщення (зубокоміркове подовження) верхніх або 

нижніх зубів (у 58,9 % від усіх обстежених). 

У ділянці зубів, що обмежували дефект ЗР, спостерігали такі види 

деформацій: 

- зубокоміркове подовження зубів, позбавлених антагоністів (у 12% 

обстежених) 

- поворот зуба навколо вертикальної осі, переважно премолярів (у 7  % 

обстежених); 

- нахил зубів у ділянку дефекту (у 25 % обстежених); 
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- корпусне переміщення зубів, межуючи із дефектом у ділянку дефекту 

(у 12 % обстежених); 

- комбіновані переміщення (у 29 % оглянутих). 

При цьому зубо-щелепні деформації були відсутні в 15 % обстежених 

осіб, переважно з терміном видалення зубів до 1 року (рис.3.3).  

 

Рис. 3.3. Відсоткове співвідношення деформацій зубних рядів у 

ділянці дефекту зубного ряду пацієнтів  досліджуваних груп. 

 

 

Рис. 3.4. Відсотковий розподіл виявлення ЗЩД у пацієнтів 

досліджуваних груп. 
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При обстеженні всіх пацієнтів з дефектами зубних рядів ми 

спостерігали різні типи ЗЩД, вираженість яких залежала від давності 

виникнення дефекту, віку пацієнта, та анатомо-фізіологічних параметрів 

зубо-щелепної системи (рис. 3.4.). 

Розподіл ЗЩД за типом, у залежності від вікових груп обстежених 

пацієнтів, представлено в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Розподіл видів зубо-щелепних деформацій, залежно від вікових груп 

пацієнтів 

 

№ 

пп 

 

Види зубощелепних 

деформацій 

Групи обстежених пацієнтів  

Разом 
1 (n=138) 2 (n=162) 3 (n=155) 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

1 

Зубокоміркове 

подовження зубів, 

позбавлених антагоністів 

21 4,6 19 4,2 15 3,3 55 12,1 

2 

Поворот зубів, межуючих 

із дефектом навколо своєї 

осі 

8 1,8 11 2,4 13 2,8 32 7,1 

3 
Нахил зубів, межуючих із 

дефектом у бік дефекту 
4 0,88 48 10,5 61 13,4 113 24,8 

4 

Корпусне переміщення 

зубів, межуючих із 

дефектом у ділянку 

дефекту 

35 7,7 13 2,8 9 2 57 12,5 

5 

Поєднані переміщення в 

сагітальному та 

вертикальному напрямках 

44 9,7 49 10,8 38 8,4 131 28,8 

6 Деформації відсутні 26 5,7 22 4,8 19 4,2 67 14,7 

Разом 138 30,3 162 35,6 155 34,1 455 100 

  

Як видно з табл. 3.2, у пацієнтів 1-ої вікової групи, більшість  із яких 

(37%) звернулася для лікування до 3 років після видалення зубів, найчастіше 
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спостерігали поєднані переміщення в сагітальному та вертикальному 

напрямках– у  44 осіб. У меншої кількості осіб, а саме в 35 та 21 пацієнта 

спостерігали корпусне переміщення зубів, межуючих із дефектом у ділянку 

дефекту та зубокоміркове подовження зубів, позбавлених антагоністів 

відповідно. 

При вертикальному переміщенні (зубокоміркове подовження) верхніх 

або нижніх зубів у ділянку дефекту  виділяли  дві їх форми.  

При першій формі  (у 95% осіб), незалежно від терміну втрати зубів, 

мала місце гіпертрофія коміркового відростка, клінічні коронки зубів при 

цьому практично не збільшуються і співвідношення позакоміркової і 

внутрішнькоміркової частин зуба залишалося нормальним (гіпертрофічна 

форма).  

Таке зубокоміркове подовження сильніше виражалося на верхній 

щелепі, ніж на нижній. Друга форма вертикального переміщення зубів 

спостерігалася лише в 5 % пацієнтів даної групи на тлі атрофії коміркової 

кістки. Клінічно це виявлялося подовженням клінічних коронок та оголенням 

шийок зубів (рис.3.5).  

 

Рис. 3.5. Зубокоміркове подовження, що супроводжується 

гіпертрофією коміркового відростка в ділянці 26 зуба, розташованого 

навпроти дефекту зубного ряду в пацієнта Г.,  32 років 

Нахил зубів у ділянку дефекту спостерігали у 4 обстежених, 

приналежних до вікової групи 18-29 років, в яких видалення  першого або 
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другого моляру відбувалося після прорізування третього моляра і тривалий 

час не заміщувалося  тим чи іншим зубним протезом, деформування 

оклюзійної площини відбувалося за рахунок мезіального нахилу дистально 

розташованих молярів (рис.3.6). 

Поворот зубів навколо своєї осі при частковій втраті зубів виявили 

лише  у 8 осіб, що склало 1,8% від загальної кількості осіб (рис.3.6.), а 

поєднані переміщення (поєднання декількох видів деформацій одночасно) - у 

9,7 % пацієнтів від загальної кількості обстежених.  

                        

Рис. 3.6. Нахил коронкової частини 47 зуба в ділянку дефекту зубного 

ряду у пацієнта Л., 33 років. 

При обстеженні пацієнтів 2 вікової групи (30-44 роки), більшість  яких 

(59,2 %) звернулися за стоматологічною допомогою від 3 до 10 років після 

видалення зубів (26 % осіб – через 3-6 років і 33 % - через 6-10 років) у  48 

осіб ми виявили  нахил зубів, межуючих із дефектом у бік дефекту, а в 49 

осіб поєднані переміщення в сагітальному та вертикальному напрямках.  

При вертикальних деформаціях у 87% осіб, незалежно від терміну 

втрати зубів, мала місце гіпертрофія коміркового відростка при нормальному 

співвідношенні позакоміркової і внутрішньокоміркової частин зуба. Форма 

вертикального переміщення зубів на тлі атрофії коміркової кістки, що 
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супроводжувалося подовженням клінічних коронок та оголенням шийок 

зубів спостерігалася лише в 13 % пацієнтів даної групи.  

Переміщення зубів із нахилом у ділянку дефекту ЗР у пацієнтів даної 

групи спостерігали в 10,5 % від загальної кількості обстежених, в яких 

видалення  першого або другого моляру відбулося до прорізування третього 

моляра і пройшов  досить великий проміжок часу (рис. 3.7 а, б). 

 
 

Рис. 3.7, а) Зубощелепні 

деформації у вигляді корпусного 

переміщення 47 зуба в мезіальному 

напрямку в бік втраченого 46 зуба з 

закриттям дефекту на ¾ його 

величини, а також із переміщенням 

16,17 зубів у мезіальному напрямку в 

бік втраченого 15 зуба на ¾ його 

величини (вид із вестибулярної 

поверхні) 

Рис. 3.7, б) Зубощелепні 

деформації у вигляді корпусного 

переміщення 47 зуба в мезіальному 

напрямку в бік втраченого 46 зуба з 

закриттям дефекту на ¾ його 

величини (вид з оклюзійної 

поверхні) 

Нахил зубів у ділянку дефекту спостерігали в 10,5 % обстежених 2-ої 

групи проти 0,88 % осіб 1 вікової групи, що достовірно різнилося між собою 

(р≤0,05), в яких видалення  першого або другого моляру відбувалося після 

прорізування третього моляра і тривалий час не заміщувалося тим чи іншим 

зубним протезом (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Ортопантомограма пацієнта В., 35 років. Нахил коронкової 

частини 37 зуба в ділянку дефекту зубного ряду. 

Поворот зубів навколо своєї осі при частковій втраті зубів виявили  в  

2,4% осіб 2-ої групи, проти 1,8 % осіб 1 вікової групи. Різниця показників 

була статистично не достовірною (р≥0,05.) (рис.3.9). 

 

         

Рис. 3.9. Поворот 44, та 45  зубів, розташованих мезіально від дефекту 

зубного ряду, навколо своєї осі, скупченість фронтальної групи зубів  у 

пацієнтки Д., 35 років. 

Корпусне переміщення зубів, межуючих із дефектом у ділянку 

дефекту в пацієнтів 2 вікової групи склало лише 2,8 % обстежених, що було 
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значно менше (р≤0,05) порівняно з аналогічною деформацією в пацієнтів 1 

вікової групи – 7,7 % відповідно. (рис. 3.10, 3.11).  

    

Рис. 3.10, а) ЗЩД у 

вигляді корпусного 

переміщення 34 та 35 зубів у 

ділянку дефекту ЗР у пацієнта 

Т., 43 років. (вид зверху).  

Рис. 3.11, б) ЗЩД у вигляді 

корпусного переміщення 34 та 35 зубів у 

ділянку дефекту ЗР в пацієнта Т., 43 років 

(вид збоку).  

Такий низький відсоток даної патології можна пояснити тим, що в 

більшості пацієнтів 30-44 років видалення  першого або другого моляру 

відбулося після прорізування третього моляра, у той час, як видалення зубів у 

пацієнтів 1-ої вікової групи відбулося до прорізування третього моляра. 

Поєднані переміщення спостерігали в більшості пацієнтів - 49 осіб, 

що склало 10,8 %  пацієнтів серед загальної кількості обстежених.  

Аналізуючи результати обстеження осіб 3 групи, ми виявили, що 

переважна більшість пацієнтів даної групи (60 %) звернулися за 

стоматологічною допомогою від 7 до 16 років після видалення зубів, і лише 

27 осіб, що склало 17,4% із давністю утворення дефекту до 3 років.   

При цьому в 61 пацієнта було діагностовано нахил зубів, межуючих із 

дефектом в бік дефекту, що становило 13,4 % від загальної кількості 

обстежених, що статистично значимо різнилося від показників попередніх 

вікових груп.  
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Зубокоміркове подовження зубів, позбавлених антагоністів відмітили 

в 15 осіб, а поворот зубів, межуючи із дефектом навколо своєї осі у 13 осіб, 

що склало 3,3% та 2,8% від загальної кількості обстежених. 

Поєднані переміщення зустрічались у 38 пацієнтів, що було досить 

поширеним явищем у хворих даної вікової групи.  

Аналізуючи показники всіх груп, можна стверджувати, що в пацієнтів 

третьої групи ЗЩД при наявності поодинокого дефекту в бічній ділянці 

зустрічалися значно частіше, що можна пояснити давністю  утворення 

дефектів ЗР (у 60 % осіб – більше 7 років). Тільки у 7,1 % осіб 3 групи були 

відсутні ЗЩД, тоді як і 1 і 2  групі їх не спостерігали   в  26% і 13,6% 

відповідно.  

Треба зазначити, що у 80 % пацієнтів 3 групи відбулася значна 

резорбція коміркового відростка в ділянці дефекту, особливо у вестибуло-

оральній площині, тому можливе медіальне переміщення широкого кореня 

моляру всередині вузького коміркового краю буде відбуватися дуже повільно 

і може призвести до часткового оголення медіальної, щічної та язикової 

поверхонь кореня, що ставить під сумнів доцільність мезіалізації зубів у 

пацієнтів даної вікової групи. 

Аналіз діагностичних моделей щелеп, отриманих у хворих основної 

групи, засвідчив укорочення зубних рядів, на стороні дефекту, порівняно з 

інтактною стороною зубного ряду в 62 % за рахунок нахилу та зміщення 

зубів, обмежуючих дефект у сторону дефекта.  

Водночас, майже в 40 % обстежених зазначеної вікової групи, 

спостерігалися фасетки підвищеного стирання на контактуючих поверхнях 

опорних горбків премолярів і молярів поряд із дефектом зубного ряду, а в 46 

% були присутні ознаки підвищеного стирання опорних горбків премолярів і 

молярів із протилежної від дефекту сторони, що свідчить про формування 

однобічного типу жування. 
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3.2.  Результати визначення індексів гігієни, стану твердих тканин 

зубів та тканин пародонта в пацієнтів груп спостереження 

Одним із критеріїв оцінки стану стоматологічного здоров’я осіб із 

дефектами зубних рядів був аналіз індексів гігієни, стану твердих тканин зубів 

та тканин пародонта.   

Оцінку проводили за допомогою  визначення індексів КПВ,  РМА, J. C. 

Green і J. R. Vermillion, Ю. А. Федорова і В. В. Володкіної та проби 

Шиллера-Писарєва. 

Першим етапом дослідження загальносоматичного стану було 

вивчення параметрів гігієни ротової порожнини обстеженого контингенту 

осіб.  

Результати підрахунку показників індексу Федорова - Володкіної в 

обстежених осіб із дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями представлено в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Показники  індексу Федорова – Володкіної в осіб із дефектами зубних 

рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями, порівняно з 

контрольною групою 

            

 

 

Групи 

(років) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
 

г
р

у
п

а
 

Давність утворення дефектів зубних рядів 

До 3 

років 

Бали 

(М ± м) 

 (р) * 

3- 6 

 років 

Бали 

(М ± м) 

 (р) * 

7-10 

років 

Бали 

(М ± м) 

 (р) * 

понад 11 

років 

Бали 

(М ± м) 

(р) * 

1 група 

(18-29) 

1,34± 

0,034 

1,72± 

0,033 
p>0,05 

2,11± 

0,018 
p>0,05 

2,51± 

0,025 
p>0,05 

3,28± 

0,081 
p>0,05 

2 група 

(30-44) 

1,49± 

0,050 

1,98± 

0,055 
p<0,05 

2,49± 

0,055 
p<0,05 

2,94± 

0,069 
p<0,05 

3,93± 

0,087 
p<0,05 

3 група 

(45-59) 

1,89± 

0,051 

2,39± 

0,063 
p<0,05 

2,71± 

0,067 
p<0,05 

3,11± 

0,090 
p<0,05 

4,17± 

0,090 
p<0,05 

   * (р) – достовірність відмінностей 

 



116 

 

Аналіз цифрових даних, представлених у табл. 3.3. засвідчує, що 

середній показник індексу Федорова-Володкіної в осіб віком 18-29 років та 

30-44 років контрольної групи був на рівні 1,34±0,034 та 1,49±0,050, що 

відповідало доброму значенню індексу тоді, як в осіб контрольної групи 

віком 45-59 років відповідний показник був на рівні 1,89±0,051, що 

відповідало задовільному значенню індексу.  

Виходячи з аналізу данних показників осіб із дефектами зубних рядів 

ускладнених зубощелепними деформаціями ми можемо зробити висновок 

про чіткий взаємозв’язок між давністю утворення дефекту зубного ряду та 

станом гігієни ротової порожнини. 

Так,  у групах пацієнтів з дефектами зубних рядів утворених до 3 та 

від 3 до 6 років інтерпретація індексу Федорова – Володкіної відповідала 

задовільному та не задовільному значенням, тоді як у групах пацієнтів з 

давністю утворення дефектів зубних рядів від 7 до 10 років та понад 11 років 

значення індексу відповідали, переважно, поганим та дуже поганим 

показникам.  

Також прослідковувалася тенденція до погіршення показників індексу 

в пацієнтів з однаковою давністю утворення дефектів відповідно до вікової 

групи. Наприклад, у  хворих із давністю утворення дефектів  від 11 до 16 

років індекс гігієни погіршувався відповідно до віку пацієнтів, а саме у 

хворих 18-29 років показник індексу гігієни був на рівні 3,28±0,081. Це 

відповідало поганому значенню індексу, а у віковій групі 45-59 років гігієни 

був на рівні 4,17±0,090, що відповідало дуже поганому значенню індексу.  

Негативну динаміку змін показників гігієнічного індексу Федорова-

Володкіної, відповідно до давності утворення дефекту зубного ряду, можна 

пояснити погіршенням стану оклюзійних співвідношень, збільшенням 

вираженості деформацій зубного ряду, та відповідно низьким рівнем 

стоматологічного здоров’я в цілому. 
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Динаміку зміни показників індексу Федорова-Володкіної у віковому 

аспекті відповідно до давності утворення дефектів зубних рядів, порівняно з 

контрольною групою ілюстровано діаграмою (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Динаміка зміни показників індексу Федорова-Володкіної у, 

віковому аспекті відповідно до давності утворення дефектів зубних рядів, 

порівняно з контрольною групою 

Результати підрахунку індексу Green-Vermillion у хворих із дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, порівняно з 

контрольною групою, представлено в табл. 3.4. 

Аналіз цифрових даних, представлених у табл. 3.4, засвідчує, що 

середній показник індексу Green-Vermillion в осіб контрольної групи був на 

рівні 0,98±0,024, 1,09±0,040 та 1,13±0,051 відповідно у 1,2 та 3-й вікових 

групах, що відповідало середньому рівню гігієни ротової порожнини. 
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 Таблиця 3.4. 

Показники  індексу Green-Vermillion в осіб із дефектами зубних 

рядів, порівняно з контрольною групою 

 

 

 

Групи 

(n) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
 

г
р

у
п

а
 

Давність утворення дефектів зубних рядів 

До 3 

років 

Бали 

(М ± м) 

 (р) * 

3- 6 

 років 

Бали 

(М ± м) 

 (р) * 

7-10 

років 

Бали 

(М ± м) 

 (р) * 

понад 11 

років 

Бали 

(М ± м) 

(р) * 

1 група 

(18-29) 

0,98± 

0,024 

1,31± 

0,033 
p>0,05 

1,53± 

0,088 
p>0,05 

2,21± 

0,025 
p>0,05 

2,32± 

0,081 
p>0,05 

2 група 

(30-44) 

1,09± 

0,040 

1,58± 

0,055 
p<0,05 

1,89± 

0,055 
p<0,05 

2,39± 

0,069 
p<0,05 

2,23± 

0,087 
p<0,05 

3 група 

(45-59) 

1,13± 

0,051 

1,59± 

0,063 
p<0,05 

1,98± 

0,077 
p<0,05 

2,38± 

0,090 
p<0,05 

2,41± 

0,090 
p<0,05 

* (р) – достовірність відмінностей 

Як і при оцінці гігієни ротової порожнини за допомогою індексу 

Федорова-Володкіної, незважаючи на оцінку гігієнічних показників в іншої 

групи зубів та і при аналізуванні показників  гігієнічного індексу Green-

Vermillion, відмічається схожа динаміка показників осіб із дефектами зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями відповідно до давності 

іхнього утворення та віку обстежених пацієнтів.  

Так у віковій групі 18-29 років ми відмічали статистично достовірне 

збільшення показників індексу Green-Vermillion між усіма групами, а саме 

від 1,31±0,033, 1,53±0,088, 2,21±0,025 до 2,32±0,081 відповідно в осіб із 

давністю утворення дефектів до 3 років, від 3 до 6 років, від 7 до 10 років, та 

від 11 до 16 років.  

Схожу тенденцію ми відмічали і в 2-й та 3-й вікових групах. 
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Динаміку зміни показників індексу Green-Vermillion у віковому 

аспекті відповідно до давності утворення дефектів зубних рядів, порівняно з 

контрольною групою, ілюстровано діаграмою (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Динаміка зміни показників індексу Green-Vermillion у 

віковому аспекті відповідно до давності утворення дефектів зубних рядів, 

порівняно з контрольною групою.  

 

Найгірші показники, отримані в осіб 3 вікової групи, ми пояснюємо  

значним терміном втрати одного з молярів та характером деформації, що 

супроводжується нахилом дистально розташованих зубів у ділянку дефекту з 

утворенням патологічного зубоясенного карману, в якому накопичуються 

назубні відкладення, який пацієнт практично не в змозі видалити самостійно 

під час проведення гігієнічних процедур. 

 Також у пацієнтів більш виражені порушення оклюзійних 

співвідношень ЗР за рахунок виникнення супраконтактів, нестабільних 

контактів та ділянок локальної дезоклюзії. 

Оцінка стану твердих тканин зубів у пацієнтів із дефектами зубних 

рядів порівняно з контрольною групою, проводилася за аналізом індексу 

КПВ. Отримані показники індексу КПВ представлено в табл. 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Оцінка стану твердих тканин зубів у пацієнтів із дефектами 

зубних рядів, порівняно з контрольною групою         

 

 

 

Групи 

(років) 

Контрольна 

група 

Давність утворення дефектів зубних рядів 

До 3 років 

(М ± м) 

 (р) * 

3- 6  років 

(М ± м) 

 (р) * 

7-10 років, 

(М ± м) 

 (р) * 

понад 11 

років 
(М ± м) 

(р) * 

ПК 

%
** ІК

***
 ПК % ІК ПК  % ІК ПК % ІК ПК % ІК 

1 група 

18-29 
79  

4,05 

±0,048 
88,6  

5,15 

±0,053 
92,3  

5,59 

±0,058 
94,3  

5,99 

±0,059 
96,7 

6,79 

±0,066 

2 група 

(30-44) 
85,8  

4,03 

±0,049 
88,5  

6,27 

±0,055 
92,1  

6,44 

±0,060 
 96,2 

6,79 

±0,057 
95,4 

6,81 

±0,066 

3 група 

(45-59) 
87,7 

5,29 

±0,051 
90,8 

6,79 

±0,086 
94,3 

6,94 

±0,056 
95,5 

7,61 

±0,082 
98,9 

7,92 

±0,066 

* (р) – достовірність відмінностей, 
** 

ПК - поширеність карієсу,  
***

ІК - інтенсивність карієсу 

Оцінка даних, представлених у табл. 3.5, засвідчує, що поширеність 

карієсу в осіб віком від 18 до 29 років була від 88,6 % до 96.7%, залежно від 

давності утворення дефектів зубних рядів, що статистично більше за осіб 

контрольної групи того ж вікового періоду з показником у 79%, що свідчить 

про збільшення кількості осіб із карієсом зубів. Схожу тенденцію ми 

відмічали і в 2-й та 3-й вікових групах. Також, згідно з данними по 

інтенсивності карієсу, ми відмітили статистично достовірне збільшення 

цього показника відповідно до давності утворення дефекту зубного ряду, а 

саме в осіб контрольної групи ми відмічали інтенсивність карієсу на рівні 

4,05±0,048, 4,03±0,049 та 5,29±0,051, тоді як в осіб з давністю утворення 

дефектів від 7 до 10 років аналогічні показники були 5,99±0,059, 6,79±0,057, 

7,61±0,082, а в осіб із давністю утворення дефектів від 11 до 16 років 
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6,79±0,066,  6,81±0,066 та 7,92±0,066, що значно перевищує показник 

контрольної групи та показники осіб із давністю утворення дефектів зубних 

рядів до 3 років. 

Результати оцінки стану тканин пародонта у хворих із дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, порівняно з 

контрольною групою, представлено в табл. 3.6.  

Таблиця 3.6 

Результати оцінки стану тканин пародонта у хворих із дефектами зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, порівняно з 

контрольною групою  

 

 

Захворю-

вання 

тканин 

пародонта 

 

 

 

Групи 

 

Контрольна 

група (n=39) 

Давність утворення дефектів зубних рядів 

До 3 років 

 (n=109) 

3- 6 

 років 

(n=125) 

7-10 років, 

(n=122) 

понад 11 

років 

 (n=99) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Катараль-

ний гінгівіт 
18-29 -  4 2,89 10 7,24 12 8,69 13 9,42 

30-44 

 

1 7,14 4 2,46 
11 6,79 16 9,87 18 11,11 

45-59 

 

1 8,33 6 3,87 
10 6,45 17 10,96 19 12,25 

Виразково-

некротич-

ний гінгівіт 

18-29 -  -  -  -  1 0,72 

30-44 -  -  -  2 1,23 1 0,61 

45-59 -  1 0,64 -  2 1,29 2 1,29 

Гіпертро-

фічний 

гінгівіт 

18-29 1 7,69 2 1,44 2 1,44 3 2,17 3 2,17 

30-44 1 7,14 3 1,85 4 2,47 8 4,93 7 4,32 

45-59 1 8,33 4 2,58 5 3,22 11 7,09 11 7,09 

Пародон-тит 18-29 -  1 1,44 1 1,44 2 1,45 2 1,45 

30-44 1 7,14 2 1,23 3 1,85 5 3,08 6 3,7 

45-59 1 8,33 5 3,22 6 3,87 8 5,16 9 5,8 
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Аналіз цифрових даних, представлених у табл.  3.6. засвідчує, що в 

осіб першої вікової групи (138 пацієнтів) каральний гінгівіт було 

діагностовано в 37 осіб, що склало 26,8%. Найменшу кількість випадків було 

діагностовано при наявності дефектів зубних рядів до 3 років, а саме у 4 

пацієнтів, що склало 2,89% від кількості обстежених у групі. Тоді як у групі 

осіб з давністю утворення дефектів від 3 до 6, від 7 до 10 та від 11 до 16 

років, катаральний гінгівіт було діагностовано відповідно в 10, 12 та 13 осіб, 

що склало 7,24%, 8,69% та 9,42% від загальної кількості осіб у даній віковій 

групі. Слід відмітити про статистично достовірне збільшення кількості осіб із 

катаральним гінгівітом у старших вікових групах, а саме у 49 пацієнтів з 162 

обстежених другої вікової групи, що становило 30,2% та 52 пацієнти з 155, 

що склало 33,5% у третій віковій групі. Схожу тенденцію можна бачити і при 

аналізі даних, щодо наявності гіпертрофічного гінгівіту. Так тільки в 3 осіб 

контрольної групи було діагностовано дане захворювання. Тоді як в осіб із 

давністю утворення дефектів зубних рядів від 7 до 10 років та від 11 до 16 

років гіпертрофічний гінгівіт було діагностовано в 17 та 19 хворих, що 

склало відповідно 10,96% та 12,2% від загальної кількості обстежених у 

групах. Поодинокі випадки виразково-некротичного гінгівіту зустрічались 

тільки в групах із давністю утворених дефектів понад 7 років, та відповідно 

не мали статистично достовірної вірогідності.  

Щодо виявлених ознак генералізованого пародонтита, можна 

константувати той факт, що в 5% осіб контрольної групи було діагностовано 

дане захворювання, а в осіб із дефектами зубних рядів, найбільшу кількість 

випадків генералізованого пародонтита ми відмітили в пацієнтів другої (16 

осіб (9,9%)) та третьої  (28 осіб (18,1%)) вікових груп. Аналіз результатів 

проведених досліджень засвідчив, що в пацієнтів із ЗЩД, у порівнянні з 

контрольною групою, захворювання тканин пародонту зустрічаються 

набагато частіше, а їхня кількість збільшується пропорційно до віку пацієнтів 

та давності утворення дефектів зубних рядів. 
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Результати визначення проби Шиллера-Писарева у хворих 1-ї (18-29 

років), 2-ї (30-44 років)  та 3-ї (45-59 років) вікових груп із дефектами зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, порівняно особами  

контрольної груп цього ж вікового періоду, представлено в табл. 3.7., 3.8., та 

3.9. відповідно.  

Таблиця 3.7 

Результати визначення проби Шиллера-Писарева у хворих 1 вікової 

групи (18-29 років) із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями, порівняно з контрольною групою 

 

 

Показники 

проби 

Шиллера-

Писарева 

Контрольна 

група 

(n=13) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=138) 

До 3 років 

 (n=51) 

3- 6 

 років 

(n=48) 

7-10 років, 

(n=23) 

понад 11 

років 

 (n=16) 

абс %  Абс % абс % абс % абс % 

Негативна 12 92,3 44 86,3 41 85,4 18 78,2 12 75 

Слабо 

позитивна 
1 7,7 5 9,8 5 10,4 2 8,7 1 6,25 

Позитивна - - 2 3,9 2 4,2 3 13,1 3 18,75 

Разом 13 100 51 100 48 100 23 100 16 100 

 

Аналіз отриманих результатів, представлених у табл. 3.7, 3.8, та 3.9. 

засвідчує, що в осіб із дефектами зубних рядів, утворених до 3-х років у 1-ї, 

2-ї та 3-ї вікових груп негативну пробу Шиллера-Писарева мали 86,3%, 

87,1% та 85,2% пацієнтів відповідно, але в осіб із дефектами зубних рядів 

утворених від 11 до 16 років, негативну пробу Шиллера-Писарева мали вже 

тільки 75%, 71,4% та 68,7% хворих відповідних груп, що свідчить про 

збільшення кількості осіб із запаленням ясенного краю.  

Найбільша кількість осіб із позитивною пробою Шиллера-Писарева 

була діагностована в осіб із давністю утворення дефектів зубних рядів від 11 

до 16 років та складала 18,75%, 17,14% та 20,9% обстежених  у 1-й, 2-й та 3-й 

вікових групах відповідно. 
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Таблиця 3.8 

Результати визначення проби Шиллера-Писарева у хворих 2-ї вікової 

групи (30-44 років) із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями, порівняно з контрольною групою 

 

 

Показники 

проби 

Шиллера-

Писарева 

Контрольна 

група 

(n=14) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=162) 

До 3 років 

 (n=31) 

3- 6 

 років 

(n=42) 

7-10 років, 

(n=54) 

понад 11 

років 

 (n=35) 

абс %  Абс % абс % абс % Абс % 

Негативна 13 92,8 27 87,1 35 83,3 42 77,7 25 71,4 

Слабо 

позитивна 

- - 3 9,7 
4 9,5 7 12,96 4 11,42 

Позитивна 1 7,2 1 3,2 3 7,14 5 9,25 6 17,14 

Разом 14 100 31 100 42 100 54 100 35 100 

 

Таблиця 3.9 

Результати визначення проби Шиллера-Писарева у хворих 3-ї вікової 

групи (45-59років) із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями, порівняно з контрольною групою 

 

 

Показники 

проби 

Шиллера-

Писарева 

Контрольна 

група 

(n=12) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=155) 

До 3 років 

 (n=27) 

3- 6 

 років 

(n=35) 

7-10 

 років, 

(n=45) 

понад 11 

років 

 (n=48) 

абс %  абс % абс % абс % Абс % 

Негативна 10 83,3 23 85,2 28 80 35 77,8 33 68,7 

Слабо 

позитивна 
- - 

2 7,4 3 8,57 5 11,1 5 10,4 

Позитивна 2 16,7 2 7,4 4 11,42 5 11,1 10 20,9 

Разом 12 100 27 100 35 100 45 100 48 100 
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Результати визначення індексу РМА у хворих 1-ї (18-29 років), 2-ї (30-

44 років) та 3-ї (45-59 років) вікових груп із дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями, порівняно особами  контрольної 

груп цього ж вікового періоду, представлено в табл. 3.10, 3.11, та 3.12, 

відповідно.  

Таблиця 3.10 

Результати визначення індексу РМА у хворих 1-ї вікової групи (18-29 

років) із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, порівняно з контрольною групою 

Показники 

індексу 

РМА 
Контрольна 

група 

(n=13) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=138) 

До 3 років 

 (n=51) 

3- 6 

 років 

(n=48) 

7-10  

років, 

(n=23) 

понад 11 

років 

(n=16) 

абс %  абс % абс % абс % Абс % 

Кількість 

осіб без 

запалення 

ясеневого 

краю 

 

 

12 

 

 

92,3 

 

 

44 

 

 

86,3 41 85,4 18 78,2 12 75 

Легкий - - 5 9,8 5 10,4 2 8,7 1 6,25 

Середній 1 7,7 2 3,9 2 4,2 2 8,7 2 12,5 

Тяжкий - - - - - - 1 4,4 1 6,25 

Разом 13 100 51 100 48 100 23 100 16 100 

 

Аналіз отриманих результатів, представлених у таблицях 3.10, 3.11, та 

3.12. засвідчує, що в осіб із дефектами зубних рядів, утворених до 3 років у  

1-ї, 2-ї та 3-ї вікових груп за індексом PMA, запальний процес ясен був 

відсутній у 86,3%, 87,1% та 85,2% пацієнтів відповідно, але в осіб із 

дефектами зубних рядів, утворених від 11 до 16 років кількість таких 

пацієнтів зменшилася до 75%, 71,4% та 68,7% хворих відповідних груп, що 

свідчить про збільшення кількості осіб із запаленням ясенного краю.  
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Таблиця 3.11 

Результати визначення індексу РМА у хворих 2-ї вікової групи  

(30-44 років) із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, порівняно з контрольною групою 

Показники 

індексу 

РМА 
Контрольна 

група 

(n=14) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=162) 

До 3 років 

 (n=31) 

3- 6 

 років 

(n=42) 

7-10 

 років, 

(n=54) 

понад 11 

років 

 (n=35) 

абс %  абс % абс % абс % абс % 

Кількість 

осіб без 

запалення 

ясеневого 

краю 

 

 

13 

 

 

92,8 

 

 

27 

 

 

87,1 35 83,3 42 77,7 25 71,4 

Легкий 1 7,2 3 9,7 4 9,5 7 12,96 4 11,42 

Середній - - - - -  1 1,85 2 5,7 

Тяжкий - - - - - - 1 1,85 2 5,7 

Разом 14 100 31 100 42 100 54 100 35 100 

 

Найбільша кількість осіб (5 пацієнтів, що склало 10,4% серед 

загальної кількості обстежених у групі) із тяжкими показниками індексу 

РМА була діагностована в осіб віком від 45 до 59 років із давністю утворення 

дефектів від 11 до 15 років.  

У ході дослідження було встановлено, що особливу увагу слід 

звернути на пацієнтів із показниками проби Шиллера-Писарева на рівні 

слабо-позитивного значення та середніми  та тяжкими значеннями індексу 

РМА, оскільки хворі з таким рівнем запалення ясенного краю у 100% 

випадків упродовж ортодонтичного лікування мають ускладнення з боку 

тканин пародонта у вигляді  катарального гінгівіту, виразково-некротичного 

гінгівіту, гіпертрофічного гінгівіту та пародонтита. 
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Таблиця 3.12 

Результати визначення індексу РМА у хворих 3-ї вікової групи (45-59 

років) із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, порівняно з контрольною групою        

 

Показники 

індексу 

РМА 

Контрольна 

група 

(n=12) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=155) 

До 3 років 

 (n=27) 

3- 6 

 років 

(n=35) 

7-10 

 років, 

(n=45) 

понад 11 

років 

 (n=48) 

абс %  абс % абс % абс % абс % 

Кількість 

осіб без 

запалення 

ясеневого 

краю 

 

 

10 

 

 

83,3 

 

 

23 

 

 

85,2 28 80 35 77,8 33 68,7 

Легкий - - 2 7,4 3 8,57 5 11,1 5 10,4 

Середній 2 16,7 2 7,4 3 8,57 3 6,7 5 10,4 

Тяжкий - - - - 1 2,85 2 4,4 5 10,4 

Разом 12 100 27 100 35 100 45 100 48 100 

 

Результати вивчення стану кровоточивості ясен у хворих першої 

(18-29 років), другої (30-44 років)  та третьої (45-59 років) вікових груп із 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

порівняно з показниками, отриманими в осіб  контрольної груп цього ж 

вікового періоду, представлено відповідно в нижченаведених табл. 3.13, 3.14, 

та 3.15. 
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Таблиця 3.13 

Оцінка кровоточивості ясен у  хворих 1-ї вікової групи (18-29 років) із 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

порівняно з контрольною групою 

  

Таблиця 3.14 

Оцінка кровоточивості ясен у хворих 2-ї вікової групи (30-44 років) 

із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

порівняно з контрольною групою 

 

 

Крово-

точивість 

ясен 

Контрольна 

група 

(n=14) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=162) 

До 3 років 

 (n=31) 

3- 6 

 років 

(n=42) 

7-10 років, 

(n=54) 

понад 11 

років 

 (n=35) 

абс %  абс % абс % абс % абс % 

I ступінь 1 7,2 2 6,4 3 7,14 6 11,11 6 17,14 

II ступінь - - 1 3,2 3 7,14 5 9,25 4 11,42 

III ступінь - - - - - - - - 1 2,86 

 

 

 

 

Крово-

точивість 

ясен 

Контрольна 

група 

(n=13) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=138) 

До 3 років 

 (n=51) 

3- 6  років 

(n=48) 

7-10 років, 

(n=23) 

понад 11 

років 

(n=16) 

абс %  абс % абс % абс % абс % 

I ступінь - - 2 3,9 3 6,3 2 8,7 3 18,8 

II ступінь - - - - 2 4,2 3 13,1 2 12,5 

III ступінь - - - - - - - - - - 
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Таблиця 3.15 

Оцінка кровоточивості ясен у  хворих 3-ї вікової групи (45-59 років) із 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

порівняно з контрольною групою 

 

 

Крово-

точивість 

ясен 

Контрольна 

група 

(n=12) 

Давність утворення дефектів зубних рядів (n=155) 

До 3 років 

 (n=27) 

3- 6 

 років 

(n=35) 

7-10 

 років, 

(n=45) 

понад 11 

років 

(n=48) 

абс %  абс % абс % абс % абс % 

I ступінь 1 8,3 2 7,4 3 8,57 5 11,1 5 10,4 

II ступінь - - 2 7,4 4 11,42 5 11,1 10 20,9 

III ступінь - - - - - - - - 2 4,2 

                                                                                              

Виходячи з даних, представлених у таблицях 3.13, 3.14, та 3.15,  слід 

зазначити, що в осіб контрольної групи кровоточивість I ступеню відмічали 

лише по одному випадку в осіб 2-ї та 3-ї клінічних груп. Кровоточивість ясен 

II та III ступеню в жодного(ї) з оглянутих осіб відмічено не було.  

За результатами оцінки кровоточивості ясен у хворих 1-ї вікової групи 

(18-29 років) із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, найбільшу кількість осіб із кровоточивістю I ступеню 

діагностовано в пацієнтів із давністю утворення дефектів від 11 до 15 років у 

кількості 3 осіб, що становило 18,8% від кількості обстежених у підгрупі. 

Осіб із кровоточивістю III ступеню відмічено не було, незалежно від давності 

утворення дефекту зубного ряду.  

Оцінюючи кровоточивість ясен у хворих 2-ї вікової групи (30-44 років) 

із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

також відмічалась тенденція до збільшення кількості обстежених осіб як із 

кровоточивістю I так і II ступеню, відповідно до давності утворення дефекту 
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зубного ряду. І, на відміну від 1-ї вікової групи, було відмічено 1 паціента з 

кровоточивістю ясен III ступеню. 

У  хворих 3-ї вікової групи (45-59 років) із дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями, найбільша кількість випадків 

кровоточивості ясен спостерігалась у випадках відсутності зубів від 11 до 15 

років, а саме в 5 та 10 осіб було відмічено відповідно кровоточивість I та II 

ступеню, що склало 10,4% та 20,9% відповідно до обстежених у підгупі. 

Також кровоточивість II ступеню було діагностовано у 2 осіб із найбільшою 

давністю утворення дефекту зубного ряду. 

3.3. Результати вивчення біоелектричної активності жувальної 

мускулатури в осіб із малими включеними дефектами зубних рядів у бічній 

ділянці, ускладненими зубощелепними деформаціями 

Для встановлення якісних та кількісних функціональних змін 

зубощелепної системи в разі наявних дефектів ЗР, ускладнених ЗЩД, нами 

проведена порівняльна оцінка БЕА жувальних м’язів у пацієнтів із 

зазначеною патологією, порівняно з фізіологічною нормою пацієнтів різних 

вікових груп. 

Результи електроміографічних досліджень пацієнтів контрольної груп 

засвідчили, що в стані спокою нижньої щелепи біоелектрична активність у 

м’язах реєструвалась у вигляді ізометричної лінії.  

Максимальне трьохсекундне вольове стиснення щелеп 

характеризувалось миттєвим включенням великої кількості моторних 

одиниць, що в структурі запису виражалося високоамплітудними 

коливаннями біопотенціалів приблизно однієї величини. Розслаблення м’язів 

представлене  швидким переходом до стану спокою. 

Довільне жування характеризувалось чіткою розчленованістю 

структури записів, тобто вираженим чергуванням "залпів" біоелектричної 

активності з періодами спокою. Амплітуда коливань біопотенціалів, 

зазвичай, з’явившись на початку "залпу", підвищується до його середини і 
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поступово знижується в кінці. Однією з головних особливостей довільного 

жування в пацієнтів контрольної групи була зміна боків жування в процесі 

одного жувального періоду. Це відбувалось рефлекторно і свідчило про 

високий ступінь координаційної діяльності жувальних м’язів. При  

проведенні  проби  з  довільним  жуванням  періоди  активності чергувалися  

з періодами спокою, спочатку спостерігалися високоамплітудні коливання, 

які в кінці жування ставали менш вираженими. 

Аналізуючи досліджувані показники у хворих із дефектами зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями загалом,  ми спостерігали 

подовження терміну жування, зниження ритму жування, погіршення 

жувальної ефективності. У часових показниках електричної активності 

особливо помітні зміни спостерігали всередині окремих динамічних циклів. 

Співвідношення між збуджувальними та гальмівними процесами при цьому 

різко погіршувалася зі збільшенням терміну активності за рахунок 

скорочення терміну відносного біоелектричного спокою. Величина 

амплітуди біопотенціалів знижувалася відносно норми.  

Одним із серйозних порушень координаційної взаємодії жувальних 

м’язів слід визнати відсутність чергування боків жування впродовж одного 

періоду, тобто чітко визначений звичний бік жування. 

Збільшення частоти коливань у пацієнтів із дефектами зубних рядів 

ми розглядаємо як наслідок процесу стомлення м’язів та пристосувальну 

реакцію, яка забезпечує можливість включення до активного стану більшої 

кількості м’язових волокон, що потребує стійкого високого рівня процесів 

обміну в м’язах для забезпечення можливості довготривалої роботи з 

більшими м’язовими зусиллями. 

Для встановлення ступеню функціональних порушень у жувальних 

м’язах пацієнтів із дефектами зубних рядів різної давності, ускладненими 

зубощелепними деформаціями, порівняно з контрольною групою (32 особи)  

ми провели електроміографічне обстеження у 112 осіб із малими дефектами 

зубних рядів бічної ділянки, ускладненими зубощелепними деформаціями. 



132 

 

Результати якісного і кількісного аналізу електроміограм наведені в 

таблиці 3.16.  

                                                                                                    Таблиця 3.16 

Середні показники електроміографічних параметрів в осіб 

контрольної групи у порівнянні з пацієнтами із дефектами зубних рядів, 

ускладненими зубощелепними деформаціями при максимальному 

стисненні щелеп і довільному жуванні 

 

Дослід-

жуваний   

ЕМГ 

показник 

 

Жува-

льний  

м'яз 

Середні 

показники 

(контрольна 

група)   

(n=32) 

Паціенти з дефектами зубних рядів (n=112) 

(Давність утворення дефекту) 

До 3-х років 

(n=27) 

3-6 років 

(n=25) 

7-10 років 

(n=29) 

понад 11 

років 

(n=31) 
Середня 

амплітуда  

стискння 

(мкВ) 

правий 756±21,9 511±9,5 490±9,1 443±8,8 443±7,9 

лівий 782±29,4 522±11,0 492±10,2 451±7,9 447±7,3 

Середня 

амплітуда  

жування 

(мкВ) 

правий 815±15,5 548±8,2 541±8,6 531±9,3 528±8,6 

лівий 804±19,3 561±10,4 555±9,4 529±10,1 526±8,9 

Частота 

коливань при 

стисненні 

(Гц) 

правий 290±10,5 323±4,4 338±4,3 350±3,6 362±3,1 

лівий 283±8,4 320±4,1 335±4,6 345±4,1 367±4,5 

Частота 

коливань під 

час жування 

(Гц) 

правий 280±7,9 295±3,8 298±3,4 300±3,2 304±3,9 

лівий 277±9,3 297±3,1 299±3,7 306±3,3 310±4,3 

Тривалість 

фази  

активності 

(мсек.) 

правий 298±14,8 430±5,4 457±5,8 471±6,6 492±6,8 

лівий 301±14,1 421±5,6 461±6,3 480±6,1 496±7,1 

Тривалість 

фази спокою 

(мсек.) 

правий 180±15,4 239±5,3 230±5,1 221±6,1 213±5,1 

лівий 172±12,9 241±6,3 231±5,8 218±5,1 211±4,1 

 

  «К» 
правий 1,04±0,04 1,59±0,03 1,69±0,03 1,72±0,03 1,82±0,03 

лівий 1,05±0,04 1,55±0,02 1,66±0,02 1,79±0,04 1,86±0,05 
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Облік перерахованих показників дозволив скласти уявлення про 

функціональний стан нервово-м’язового апарату зубощелепної системи 

хворих із дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями.  

Як  видно  з табл. 3.16,  у  пацієнтів  контрольної  групи  під час 

проведення проби трьохсекундного вольового стискання щелеп на ЕМГ 

запису  спостерігали  високоамплітудні  коливаннями  біопотенціалів 

приблизно  однієї  величини.   

Середня  амплітуда стискання  становила відповідно для правого і 

лівого жувального м'язів – (756±21,9) та (782±29,4) мкВ, тоді як у пацієнтів з 

дефектами зубних рядів ми відмічали достовірно нижчу різницю показників, 

що складала (511±9,5) мкВ та( 522±11,0) мкВ відповідно для правого та 

лівого лівого жувального м'язів підгрупи з давністю утворення дефектів до 3 

років та (443±8,8) мкВ і (451±7,9) мкВ відповідно для правого та лівого 

жувального м'язів та для підгрупи з давністю утворення дефектів від 7 до 10 

років відповідно 

Середня  амплітуда  жування  становила  (815±15,5)  мкВ  і  (804±19,3) 

мкВ  відповідно  до  правого  і  лівого  жувального  м'яза.  В  осіб  

контрольної групи з інтактними зубними рядами період активності 

приблизно дорівнював періоду спокою, що відобразилося  на  показниках  К  

–  1,04±0,04 та  1,05±0,04 відповідно до правого і лівого жувальних м'язів.  

Проведені дослідження показали, що в осіб із дефектами зубних рядів 

відбуваються вже значно виражені функціональні зміни в діяльності 

жувальних м'язів - зниження активності середньої амплітуди їхніх 

біопотенціалів як при пробі  стиснення, так і при проведенні проби 

довільного жування. При проведенні  проби максимального стискання 

визначали різну амплітуду біопотенціалів щодо правого і лівого жувального 

м'язів, спостерігалося випадіння  біопотенціалів, значне зниження чіткості 

ЕМГ записів, відсутність чіткого  чергування фаз активності і спокою, що 
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відобразилося на показниках  коефіцієнта «К», і вказує на виражені 

функціональні зміни в діяльності зубощелепної системи. 

Аналізуючи показники, отримані в пацієнтів із давністю утворення 

дефектів понад 7 років, можемо константувати той факт, що хворі  значно  

довший  час  пережовували  їжу,  тривалість  фази активності  жувальної  

мускулатури  під  час  проведення  проби  довільного жування  значно  

перевищувала  показники  тривалості  спокою, електроміографічні  записи  

були  нечіткими,  спостерігалася  нерівномірність амплітуди  біоелектричних  

показників  стосовно  правої  і  лівої  сторони жування, під час проведення 

проби вольового стискання часто спостерігали випадіння біопотенціалів, що 

підтверджено статистично достовірною різницею показників між усіма 

групами пацієнтів. 

Значення  показників  коефіцієнта  «К»  значно  перевищували  

показники контрольної  групи,  що  засвідчувало  значну  негативну  

динаміку функціональної біоелектричної активності -  1,72±0,03 та 1,79±0,04 

для правого і лівого жувальних м’язів відповідно, проти 1,04±0,04 та  

1,05±0,04 відповідно  до правого і лівого жувального м'яза в пацієнтів 

контрольної групи. 

3.4.  Результати визначення показників мікроциркуляції в пацієнтів 

із малими включеними дефектами зубних рядів 

Методом лазерної допплерівської флоуметрії проведено дослідження 

кровотоку слизової оболонки ротової порожнини. Методику проводили 

розробленим нами способом «Спосіб лазерної допплерівської флоуметрії для 

визначення особливостей васкуляризації слизової оболонки пародонта» 

(Деклараційний патент на корисну модель   № U 21 114 від 15.01.2007 р.). 

Аналіз ЛДФ-грамм включав три етапи: 

- розрахунок статистичних характеристик величини перфузії; 

- амплітудно-частотний аналіз ритмів кровотоку; 

- розрахунок параметрів функціональних тестів. 
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Для аналізу параметру мікроциркуляції брали середній показник 

знятий із ділянок на рівні альвеолярних ясен, маргінальних ясен та 

перехідної складки.  

Аналіз результатів проведених досліджень засвідчив, що в порівнянні 

з контрольною групою, рівень капілярного кровотоку в ділянках 

вимірювання, у залежності від характеру деформації зубного ряду, ступеня 

зміщення та давності втрати зубів, істотно змінюється. Зокрема, за 

результатами цифрової капіляроскопії виявлено поглиблення патологічних 

змін мікросудин тканин пародонта в ділянках зубів, обмежуючих дефект. 

При цьому, спостерігали ознаки збільшення проникності капілярів, які 

пов’язані з порушенням симпатичної іннервації капілярів, підвищенням 

перфузійного тиску в капілярах та зниженням еластичності судинної стінки, 

а також появою аневризмоподібних капілярних петель та капілярів, що 

втратили звичайну форму зі зменшенням інтактних елементів.  

Аналіз результатів функціональних досліджень проведених за 

допомогою ЛДФ свідчить, що рівень перфузії та компенсаторних 

можливостей системи мікроциркуляції тканин пародонта зменшується 

відповідно давності утворення дефекту у ділянках зубів без антагоністів та 

беззубих ділянках зубів щелеп, тоді як вимірювання в ділянках зубів, 

обмежуючих дефект зубного ряду показують підвищення показників 

мікроциркуляції, відповідно до давності утворення дефекту. 

Зокрема, вимірювання в ділянках зубів, обмежуючих дефект, 

показують підвищення показників мікроциркуляції, відповідно до давності 

утворення дефекту, а результати вимірювання в проекції коренів зубів без 

антагоністів навпаки засвідчують зниження показників мікроциркуляції. 

Показники мікроциркуляції (ПМ) тканин пародонта зубів, які 

знаходяться на інтактній стороні зубного ряду статистично не відрізнялись та 

повністю відповідали показникам пацієнтів контрольної групи аналогічного 

віку. 

Дані визначення показників мікроциркуляції в пацієнтів із малими 
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включеними дефектами зубних рядів  наведені в табл. 3.17.  

 Результати проведених досліджень засвідчують, що дефекти ЗР, що 

супроводжуються ЗЩД, обумовлюють зміни мікроциркуляторного русла та 

розвиток структурних порушень мікросудин ясен відповідно до вікової групи 

і давності втрати зубів.   

Як видно з таблиці 3.17. показники мікроциркуляції в ділянках зубів , 

що обмежують дефект та несуть підвищене функціональне навантаження 

збільшувались пропорційно до давності утворення дефекту що свідчить про 

наявність явищ запального характеру. 

Таблиця 3.17 

Порівняльна характеристика  мікроциркуляції тканин пародонта зубів, 

що обмежують дефект ЗР, з аналогічними зубами інтактної сторони 

(пф.од.) 

Ділянки 

реєстрації 

допплеро-

грам вік 

Групи спостереження (сторона дефекту 

зубного ряду) 

 

 

Групи 

спостереження 

(інтактна сторона 

зубного ряду)  
Давність утворення дефекту зубного ряду 

До 3 років 

 

3-6 

 років 

 

7-10 

років 

понад 11 

років 

Зуби, що 

обмежують 

дефект 

18-29 43,0±0,8 48,3±1,1 51,1±1,0* 56,1±1,0* 

30,3±1,24 

 

30-44 42,5±0,45 48,4±0,6 49,6±1,0* 55,6±1,0* 

45-59 39,4 ±1,95 44,1±1,79 48,8±1,6* 57,8±1,6* 

Зуби без 

антагоніст-

тів 

18-29 31,5±0,6 30,8±0,9 28±1,2* 24±1,2* 

30-44 28,3±0,15 31,1±0,6 27,0±0,6* 23,0±0,6* 

45-59 30,3±0,45 30,8±0,3 25,6±0,5 23,6±0,5* 

Беззубі 

ділянки 

комір-

кового 

відростка 

18-29 29,5±0,6 27,8±0,9 25,1±1,2* 21±1,2* 

30-44 28,3±0,15 26,1±0,7 23,0±0,6* 20,0±0,7* 

45-59 26,3±0,45 26,8±0,40 22,6±0,5 18,6±0,8* 

Примітка: * - достовірність показників у зоні ураження стосовно інтактної 

сторони зубного ряду. 
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Зокрема, у пацієнтів всіх вікових груп із давністю утворення дефекту 

зубного ряду до 3 років параметр мікроциркуляції був достовірно нижчим за 

осіб того самого вікового періоду, але з давністю утворення дефекту понад 

11 років. 

Порушення функціонального стану тканин пародонта зумовлено 

істотним  змінами параметрів мікроциркуляції та погіршенням активності 

метаболічних процесів. Підвищення характеристик гемодинаміки опорних 

зубів, залежно від давності утворення дефекту, засвідчує ініціацію 

адаптивних реакцій на функціональне перевантаження зубів, конвертованих 

в сторону дефекту, спрямованих на збереження метаболічних процесів 

шляхом залучення всіх ланок компенсаторно-пристосувальних механізмів 

регулювання тканинного кровообігу. Тоді як данні, отримані в ділянках 

зубів, що не мали антагоністів і не сприймали жувального навантаження, 

достовірно відрізнялись від зубів обмежуючих дефект. Схожі показники були 

реєстровані в беззубих ділянках, що свідчить про патофізіологічні зміни та 

перевагу явищ застою у венулярній ланці системи мікроциркуляції та 

наявність атрофічних процесів. 

  Отримані дані свідчать про прогресивне зниження реактивності 

мікросудин зі збільшенням ступеня ураження пародонта в ділянці зубів, що 

межують із дефектом, порушенні механізмів регуляції та зниженні 

компенсаторно-пристосувальних можливостей системи мікроциркуляції, що 

найбільш виражені в пацієнтів із давньою втратою моляра та значним 

розвитком зубощелепних деформацій у ділянці дефекту.  

 

3.5. Оцінка характеру оклюзійних співвідношень в осіб із 

включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями за допомогою Т-Scan ІІІ 

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із 

наявними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями, порівняно з нормою  було обстежено за допомогою Т-Scan ІІІ 
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118 пацієнтів віком від 18 до 59 років з дефектами зубних рядів, у тому числі 

й контрольну групу (28 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду, з 

інтактними зубними рядами. 

Результати  проведеного  дослідження  засвідчили,  що  в  пацієнтів    

контрольної групи індекс асиметрії становив 4,1±0,92 і свідчив про 

раціональний розподіл оклюзійного тиску між правою і лівою сторонами 

зубного ряду. Проміжок  часу  від  першого  до  стабільного  множинного  

оклюзійного контакту  становив (0,19±0,02) сек,  а час  дисклюзії  -                   

(0,29±0,02) сек. Передчасних контактів у зазначеного контингенту осіб не  

спостерігалося. Площа оклюзійних контактів становила 37,6±0,55. 

У той же час було діагностовано достовірно відмінні результати, при 

визначенні аналогічних показників в осіб із наявними дефектами зубних 

рядів, які засвідчили  виражені  порушення оклюзійних  співвідношень. 

Отримані дані представлено в табл. 3.18.   

Таблиця 3.18 

Параметри оклюзії в осіб із дефектами зубних рядів, порівняно з 

показниками контрольної групи 

 

Досліджувані 

показники 

 

Середні 

показники 

контрольної 

      групи 

(n=28) 

Паціенти з дефектами зубних рядів (n=118) 

(Давність утворення дефекту)  

 до 3 

років 

(n=27) 

    (P)  3-6  

років  

(n=28) 

   (P) 7-10    

років 

(n=32) 

(P) понад 

11років 

(n=31) 

(P) 

Індекс 

асиметрії 

сили між 

сторонами, % 

 

4,1±0,92 

 

15,1±3,2 

 

<0,01 

 

17,8±4,7 

 

<0,01 

 

18,3±4,6 

 

<0,01 

 

19,4±4,9 

 

<0,01 

Час настання 

максимальної 

кількості 

зубних 

контактів, с 

 

0,19±0,02 

 

0,34±0,03 

 

<0,01 

 

0,44±0,05 

 

<0,01 

 

0,49±0,06 

 

<0,01 

 

0,58±0,07 

 

<0,01 

Час 

дизоклюзії 

0,29±0,02 0,38±0,02 <0,01 0,46±0,03 <0,01 0,53±0,03 <0,01 0,61±0,04 <0,01 

Площа 

оклюзійних 

контактів, 

мм
2
 

 

37,6±0,45 

 

25,4±0,37 

 

<0,01 

 

21,1±0,29 

 

<0,01 

 

19,1±0,25 

 

<0,01 

 

17,1±0,21 

 

<0,01 
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Як  видно  з  табл.  3.18,  індекс  асиметрії  відносної  сили  між 

сторонами  зубних  рядів  у  пацієнтів  досліджуваних  груп  пропорційно  

зростав (р≤0,01) до давності утворення дефекту зубного ряду та призводив  

до  нефізіологічного  перерозподілу  навантажень,  порівняно  з показниками, 

отриманими в пацієнтів з інтактними зубними рядами через невідповідність 

оклюзійних  контактів  і  становив  (15,1±3,2) %, (17,8±4,7) %, (18,3±4,6) % та 

(19,4±4,9) % проти аналогічних показників контролю  – (4,1±0,92) %  

відповідно. Слід зазначити,  що  дані  показники  відрізнялися  не  тільки  від  

показників контрольної  групи,  а  також  і  між  групами  спостереження 

відповідно до давності утворення дефектів зубних рядів. У  більшості  

пацієнтів  спостерігали  наявність  передчасних  оклюзійних контактів  та  

неправильне  розташування  траєкторії  сумарного  вектора оклюзійного 

навантаження.  

У ході дослідження ми відмічали  також значне зростання проміжку 

часу від першого до стабільного  множинного  оклюзійного  контакту  в  

пацієнтів досліджуваних  груп,  порівняно  з  показниками  контролю.   

У всіх пацієнтів із наявними дефектами зубних рядів виявлено  

достовірне (р≤0,05) збільшення часу настання максимальної кількості зубних 

контактів (0,34±0,03)сек, (0,44±0,05) сек, (0,49±0,06) сек. та (0,58±0,07) сек у 

групах пацієнтів з відповідною давністю утворення дефектів зубних рядів, 

порівняно  з  показниками  контролю – (0,19±0,02) сек. 

 

Висновки до розділу 3:  

1. Аналіз результатів проведених досліджень засвідчив, що у 

пацієнтів із ЗЩД у порівнянні з контрольною групою, захворювання тканин 

пародонта зустрічаються набагато частіше, а їхня кількість збільшується 

пропорційно до віку пацієнтів та давності утворення дефектів зубних рядів. 

2. Результати електроміографічних досліджень жувальних м’язів 

дозволили встановити функціональні зміни нервово-м’язового апарату 
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зубощелепної системи пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладненими 

зубощелепними деформаціями. Зокрема, у пацієнтів із дефектами зубних 

рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями, порівняно з нормою, 

спостерігається подовження терміну жування, зміна ритму жування та 

зниження жувальної ефективності, співвідношення між збуджувальними та 

гальмівними процесами різко погіршується, збільшується термін 

біоелектричної активності за рахунок скорочення терміну відносного 

біоелектричного спокою, жувальні м’язи обох сторін у цілому функціонують 

нераціонально, що зрештою може призвести до прогресування 

морфологічних порушень. 

3. Лазерна допплерівська флоуметрія є достатньо інформативним 

неінвазивним методом для оцінки капілярного кровотоку слизової оболонки 

ясен. Метод дозволяє встановлювати ступінь патологічних змін, 

контролювати динаміку та ефективність лікування.  

4. Результати проведених досліджень засвідчують, що несвоєчасне 

заміщення дефектів зубних рядів призводить до змін із боку 

зубоальвеолярного комплексу в ділянках зубів, які межують із дефектом, що 

вказує на необхідність застосування профілактичних заходів, у першу чергу, 

спрямованих на вибір конструкції зубного протеза. 

5. Планування вибору конструкцій зубних протезів у хворих із 

дефектами зубних рядів слід проводити на підставі комплексного аналізу 

ступеня клінічних, структурних та функціональних порушень зубощелепної 

системи з урахуванням різного ступеня адаптаційно-компенсаторних 

можливостей тканин пародонта до функціонального навантаження. 

6. Проведені оклюзіографічні дослідження засвідчили збільшення 

індексу асиметрії відносної сили між сторонами при наявних дефектах 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, порівняно з 

аналогічними показниками контрольної групи, а також наявність 

передчасних контактів і неправильне розташування  траєкторії сумарного 
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вектора оклюзійного навантаження. Відбувається  значне  зростання  

проміжку оклюзійного  часу та збільшення часу настання максимальної 

кількості зубних контактів, порівняно з показниками контролю.  

Динаміка  показників  погіршується  відповідно до давності утворення 

дефектів зубних рядів та ступеню розвитку зубощелепних деформацій, що 

вказує на необхідність своєчасного відновлення цілісності зубних рядів при 

реабілітації стоматологічних хворих. 

 

Результати досліджень, представлених у розділі 3, опубліковані в 

працях: 

1. Біда ОВ (2016) Патологічні зміни оклюзії, обумовлені частковою 

втратою зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями. Вісник 

стоматології. Науково-практичний рецензований журнал 4(97):34–37 [42] 

2. Біда ОВ (2016) Оцінка характеру оклюзійних співвідношень в 

осіб із включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями за допомогою T-Scan III. Современная стоматология 5(84):80–

82 [43] 

3. Біда ОВ (2012) Діагностика порушень мікроциркуляторного 

русла у осіб з дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними 

деформаціями методом лазерної допплерівської флоуметрії та цифрової 

капіляроскопії. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. 

Шупика 21(2):94–100 [35] 

4. Біда ОВ, Забуга ЮІ (2016) Функціональний стан жувальних 

м’язів у осіб із включеними дефектами зубних рядів, ускладненими 

зубощелепними деформаціями. Український стоматологічний альманах 

3(2):27–31 [40] 

5. Беда АВ (2014) Применение метода лазерной допплеровской 

флоуметрии для повышения эффективности диагностики нарушений 
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микроциркуляторного русла у находящихся на ортодонтическом лечении 

пациентов с зубочелюстными деформациями. Стоматолог 1(12):69–73 [13] 

6. Біда ОВ, Сидоренко ТГ, Біда ОВ (2008) Діагностика порушень 

мікроциркуляторного русла у осіб, які знаходяться на ортодонтичному 

лікуванні методом лазерної допплерівської флоуметрії. Дентальные 

технологии 4(39):39–44 [33] 
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РОЗДІЛ 4 

 

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ КОМІРКОВОЇ КІСТКИ ТА ТКАНИН 

ПАРОДОНТА ПРИ ЧАСТКОВІЙ ВТРАТІ ЗУБІВ 

 

Для вирішення завдань дослідження щодо визначення особливостей 

морфологічних змін кісткової тканини щелеп в ділянці дефекту зубного ряду 

та тканин пародонта зубів, межуючих з дефектом зубного ряду і утримуючих 

підвищене оклюзійне навантаження, в тому числі при зубощелепних 

деформаціях, та визначення факторів ризику ускладнень ортодонтичного і 

ортопедичного лікування, при остеопоротичних змінах та порушенні 

васкуляризації, обумовленої атеросклеротичними змінами судинного русла 

нами були проведені патоморфологічні дослідження. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що кісткова 

тканина щелеп слугує опорою органам ротової порожнини, є резервом макро- 

та мікроелементів, виконує обмінну функцію, утворює порожнини для 

кісткового мозку. Кістка щелеп чутлива до змін під дією різних регуляторних 

механізмів, а також до екзогенних і ендогенних впливів. 

 Адентія сприяє посиленню екзогенних і ендогенних чинників на 

кісткову тканину коміркового відростка.  

Згідно процесу трансформації закону Вольфа, у відповідності 

взаємообумовленості морфології і функції будь-якої біологічної системи, 

будь-яка зміна форми тягне за собою функціональні перетворення, і навпаки. 

Таким чином, адентія спричиняє функціональні порушення зубощелепної 

системи і, відповідно, зміни кісткової тканини.  

Морфологічно, кістка беззубої ділянки щелеп на всьому протязі 

покрита окістям (періостом).  

Окістя поверхні коміркового відростка збільшує пружність, міцність і 

стійкість кістки до механічних навантажень під час акту жування.  
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На дослідних зразках, отриманих у померлих хворих контрольної групи 

спостерігалися два шари окістя: зовнішній, рис. 4.1 (волокнистий) і 

внутрішній, рис. 4.2 (остеогенний). 

  

 

Рис. 4.1. Волокнистий шар кістки контрольної групи. Збільшення 

×150. Забарвлення гематоксілин - еозином: А – фіброзні волокна. 

Як видно з рис. 4.1., клітинний склад волокнистого шару 

представлений незначною кількістю імунних клітин та фібробластами, які 

розміщені вздовж колагенових волокон. 

Внутрішній, остеогенний шар окістя сформований остеоцитами і 

остеобластами, які поступово формують незначну кількість остеонів (рис 4.2 

В).  

При вивченні дослідних зразків беззубої ділянка щелеп померлих з 

атеросклеротичними ураженнями судинного русла встановлено значні 

морфологічні зміни в окісті (рис. 4.3). 
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Рис. 4.2. Остеогенний шар кістки контрольної групи. Збільшення 

×150. Забарвлення гематоксілин - еозином: А – безперервний кістковий шар 

(загальна пластинка); В – лінії цементування поверхні остеона. 

Як видно з рисунка 4.3., в остеогенному шарі має місце значна 

лакунарна резорбція (рис. 4.3 А), котра досягає остеонів. Кількість рядів 

остеонів при цьому зменшувалася до 6±3. При цьому спостерігався значний 

набряк між колагеновими волокнами волокнистого шару окістя (рис. 4.3 С). 

 

Рис. 4.3. Остеогенний шар кістки контрольної групи. Збільшення ×50. 

Забарвлення гематоксілин-еозином: А – лакуна резорбції; В – остеон; С – 

волокнистий шар окістя зі значними набряковими змінами. 



146 

 

Морфологічне вивчення губчатого наповнення беззубого коміркового 

відростка, засвідчило, що губчате наповнення беззубого коміркового 

відростка сформоване пластинчастою кістковою тканиною, котра утворює 

трабекули (рис 4.4). Трабекули складаються з декількох шарів кісткових 

пластинок (8±2). Товщина трабекул різна та коливається в межах від 0,3-0,8 

мм. Трабекули покриті ендоостом (рис. 4.4 В), а міжтрабекулярний простір 

сформований пухкою сполучною тканиною з судинами (рис. 4.4 С). 

                    

Рис. 4.4. Губчасте наповнення беззубого коміркового відростка 

контрольної групи. Збільшення ×150. Забарвлення гематоксілин-еозином: А – 

шари кісткових пластинок; В – ендоост без ознак резорбції; С – 

міжтрабекулярний простір сформований судинами та сполучною тканиною. 

 

Одним із загальновизнаних факторів ризику денталної імплантації є 

остеопоротичні зміни та зміни васкуляризації, в більшості випадків 

спричинені атеро- та артеріосклерозом. Атеросклероз та артеріосклероз при 

цьому призводить до погіршення кровопостачання кісткової тканини та як 

наслідок її ішемії.  
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Зміни в кістковій тканині губчастої частини беззубого коміркового 

відростка з одного боку обумовлені атрофією під впливом жувального 

навантаження, з іншого кумулюються атеро- та артеріосклерозними 

порушеннями в артеріях середнього діаметру та потенціюються змінами в 

артеріолах. 

Хворі дослідної групи з атеросклерозом мали макроскопічні зміни у 

всіх відділах аорти (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Макроскопічні зміни в аорті померлого хворого А3 з 

атеросклерозом: А – кальцифікати аорти; В – згортки крові; С – ліпідні плями 

інтими. 

 

На фоні значних атеросклеротичних патологічних змін різних відділів 

аорти, спостерігалися суттєві зміни артеріол губчастої частини альвеолярнох 

відростків. 

На рис. 4.6 ілюстровано зміни артеріол губчастої частини коміркового 

відростка у померлого хворого А3 на фоні значних атеросклеротичних 

уражень черевного відділу аорти. 

У всіх досліджених зразках померлих хворих з атеросклеротичними 

ураженнями аорти спостерігалися комбінація гіалінозу, гіпертрофії та 

некрозу судинної стінки. 
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Рис. 4.6. Губчаста частина альвеолярного відростку померлого хворого 

А3 з атеросклеротичними ураженнями аорти. Збільшення ×150. Забарвлення 

гематоксілин-еозином: А – кісткові трабекули; В – ендотелій; С – некротичні 

зміни; D – макрофагальна інфільтрація. 

 

Губчасте наповнення беззубого коміркового відростка змінено 

найбільше в померлих хворих дослідної групи. Зокрема, на досліджуваних 

зразках спостерігалася відсутність ендоосту на великому протязі трабекул 

(рис. 4.7 В). Також у трабекулах прогресувала лакунарна резорбція            

(рис. 4.7 В), кісткові пластинки при цьому були частково резорбовані та мали 

фестончастий вигляд, а міжтрабекулярний простір характеризувався 

розростанням сполучної тканини (рис. 4.7 С).  

На поверхні трабекул спостерігались групи остеокластів, які 

утворювали лакуни. 

Зазначені зміни свідчили про посилення атрофії коміркового відростка 

на фоні загальносоматичних порушень. 
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Рис 4.7. Губчаста частина кістки хворих з атеросклерозом. Збільшення 

×150. Забарвлення гематоксілин-еозином: А – збережена частина ендоосту 

без ознак резорбції;В – лакуни резорбції трабекул, ендоост відсутній; С – 

розростання сполучної тканини в міжтрабекулярних прошарках. 

 Наступним завданням дослідження було, використовуючи 

автофлуоресценцію, вивчити розподіл колагеноподібних білків кісткової 

тканини. Даний метод дослідження був застосований, оскільки під впливом 

ультрафіолетового опромінювання здатність флуоресцувати мають волокна 

колагеноподібних білків, колагену і еластину, що оточують клітини 

сполучної тканини, остеобласти та остеоцити. Таким чином вдається 

локалізувати просторову орієнтацію колагеноподібних білків у кістці 

(протеогліканів, котрі належать до колагену І типу та глікопротеінів). Аналіз 

проведених досліджень засвідчив, що у хворих із атеросклеротичними 

ураженнями аорти відмічається неструктуроване розміщення 

колагеноподібних білків у трабекулах (рис. 4.8 А). Трабекули хворих без 

атеросклерозу мали лінійний розподіл колагеноподібних білків, їхнє 

флуоресцування мало більш інтенсивний характер, що відповідає значній 
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кількості амінокислот, які мають у своєму складі кільцеву хімічну структуру 

(триптофан, пролін, тирозин, гістідін, фенілаланін) (рис. 4.8.С). 

 

Рис. 4.8. Флуоресцентна мікроскопія губчастої частини кістки 

коміркового відростка досліджуваних померлих хворих. Збільшення × 400:І 

-хворі з атеросклерозом; ІІ -контрольна група хворих; А – хаотично 

розташовані колагеноподібні білки; В - остеоцит хворих атеросклеротичними 

ураженнями аорти; С – лінійне розташування колагеноподібних білків; D – 

остеоцит хворих контрольної групи. 

 

Під час морфологічного дослідження періапікальної частини 

коміркової кістки встановлено, що кісткова тканина складалася з зовнішньої і 

внутрішньої кортикальних пластинок. Напрямок кісткових трабекул при 

цьому відповідав вектору механічного навантаження на зуби.  

Контрольна група хворих (рис. 4.9 І) мала рівномірну періодонтальну 

щілину з правильно розташованими колагеновими волокнами без 

ихпатологічних змін. Періодонтальна щілина хворі з атеросклерозом (рис. 4.9 

ІІ) характеризувалися резорбтивними змінами зовнішньої і внутрішньої 

кортикальних пластинок з утворенням лакун резорбції (рис. 4.9 D). 

 Лакуни резорбції при цьому були заповнені фіброзною тканиною з 

хаотично розташованими колагеновими та еластичними волокнами.  
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Зміни в цементі кореня зуба у групах спостереження не спостерігались.  

 

Рис. 4.9. Періапікальна третина періодонтальної щілини 

досліджуваних померлих хворих. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Збільшення ×150: І – контрольна група хворих; ІІ - хворі з атеросклерозом; А 

- кісткова тканина альвеолярної кістки; В – цемент; С – дентин; D – 

лакунарна резорбція альвеоли 

 

Також ми відзначаємо наявність гіалінозу артеріол періапікальних 

артерій, та як наслідок ішемії тканин періодонта.  

Патологічні зміни в губчастій частині альвеолярного відростку у 

померлих хворих із атеросклерозом були більш виражені в беззубій ділянці 

альвеолярного відростка.  

Оцінка стану слизової оболонки досліджуваних ділянок засвідчив, що 

епітелій беззубої ділянки щелеп (контрольної групи) після видалення зуба 

характеризувався змінами внаслідок впливу жувального навантаження. 

Вирости у власну пластинку були незначного розміру. Стратифікація 

епітелію зберігалась. Поверхня була здатна до зроговіння (рис. 4.10 І). 

Епітелій мав вигляд «епітелію жувального типу». Хворі з атеросклерозом, 

порівняно з контрольною групою, мали відповідні зміни в епітелії беззубої 
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ділянки щелеп, що проявлялися у вигляді значно виражених виростів 

епітелію у власну пластинку, та проліферацією базального шару (рис. 4.10 ІІ). 

 

 

Рис. 4.10. Епітелій беззубої ділянки щелеп досліджуваних померлих 

хворих. Забарвлення гематоксілин - еозином. Збільшення ×150: І – 

контрольна група хворих; ІІ - хворі з атеросклерозом; А - епітелій без ознак 

проліферативної активності; В – власна пластинка С - вирости в товщу 

власної пластинки (reteridges); D – активно проліферуючий базальний шар 

епітелію; Е – незначні набрякові зміни у власній пластинці. 

 

Стратифікація епітелію була без змін. Поверхня епітелію мала ознаки 

десквамації. 

Остеоцити контрольної групи померлих хворих мали сильну та 

середню експресію остеопонтину (рис. 4.11 А).  

Остеопонтін здатний досить міцно зв'язуватися з гідроксиапатитом, та 

з’єднуватися  з мінералізованою кістковою тканиною. Кісткова тканина 

беззубого коміркового відростка мала значне зменшення експресії 

остеопонтину у померлих хворих з артеріосклерозом.  
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Ми спостерігали також відсутність експресії остеопонтину в 

остеоцитах на поверхні трабекул (рис. 4.11 В), але в середині трабекул 

зберігалась слабка експресія остеопонтину (рис. 4.11 С). 

Рис. 4.11. Імуногістохімічне дослідження (Osteopontin) губчастої 

частини кістки коміркового відростка досліджуваних померлих хворих. 

Збільшення × 400: І – контрольна група хворих; ІІ – хворі з атеросклерозом; 

А – остеоцити з сильно позитивною експресією остеопонтину; В – остеоцити 

з відсутністю експресії остеопонтину; С – остеоцити з слабкою експресією 

остеопонтину. 

 

В контексті аналізу низки кількісних морфологічних показників у 

досліджуваних групах, таких, як: товщина кортикальної кістки, кількість 

остеоцитів та остеокластів кортикальної кістки, товщина трабекул беззубої 

ділянки коміркового відростка та періапікальної третини кореня зуба, 

кількість остеокластів та остеоцитів у трабекулах апікальної третини зуба та 

беззубого коміркового відростка була проведена статистична обробка 

отриманих результатів. Також ми статистично обробили ступінь 

флюоресцування кістки та рівень експресії остеопонтину. У наших 

дослідженнях був застосований критерій хі-квадрат, реалізований у функції 

ХІ2ТЕСТ в Excel,  для перевірки на нормальність, аргументами якої є 
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діапазон контрольної групи і діапазон дослідної групи для відповідних 

інтервалів.  

Функція ХІ2ТЕСТ в Excel обчислює ймовірність збігу 

спостережуваних контрольних і дослідних значень. Якщо обчислена 

ймовірність нижче рівня значущості (0,05), то нульова гіпотеза відкидається і 

затверджується, що спостережувані значення не відповідають нормальним 

законом розподілу. Якщо обчислена ймовірність близька до 1, то можна 

стверджувати про високий ступінь відповідності експериментальних даних 

нормальним законом розподілу. 

 Узагальнені отримані дані наведені в таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1. 

Досліджувані показники груп хворих та значення критерію Ансара-

Бредлі 

Назва вибірки 
m±SD при n = 7 

Група 1 

m±SD при n = 7 

Група 2 

Значення Р 

критерію Ансарі-

Бредлі 

Флюоресцування кістки беззубої ділянки 

коміркового відростка % 
76,15±25,21 42,81±16,24 0,049* 

Флюоресцування кістки періапікальної 

третини, % 
61,84±12,58 52,32±17,79 0,58 

Експресія остеопонтину, % 76,14±16,29 42,81±16,24 0,048* 

Товщина кортикальної кістки, мкм 4230±622,76 2357,71±554,32 1 

Кількість остеоцитів кортикальної кістки 

на при збільшенні 150× 
36,42±4,75 28,71±4,57 0,43 

Кількість остеокластів кортикальної кістки 

при збільшенні 150× 
2±1,15 3±0,81 1 

Товщина трабекул періапікальної третини 

зуба мкм 
254,28±52,27 201,85±37,42 0,68 

Товщина трабекулбезубої ділянки 

коміркового відростка, мкм 
376,28±204,38 226,57±70,53 0,02* 

Кількість та остеокластів в трабекулах 

періапікальної третини зуба при 

збільшенні 150× 

2,28±0,75 3,14±0,69 0,9 

Кількість остеоцитів в трабекулах 

переапікальної третини зуба при 

збільшенні 150× 

27±3,69 26,85±7,44 0,05* 

Кількість та остеокластів в трабекулах 

безубого коміркового відростка при 

збільшенні 150× 

2,57±0,53 3,14±0,69 0,7 

Кількість остеоцитів в трабекулах безубого 

коміркового відростка при збільшенні 

150× 

27,57±4,89 26,57±4,07 0,69 

Р = 0,05 – тенденція при f =  n-1 
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Аналіз даних, представлених в таблиці 4.1. засвідчує, що п’ять із 

дванадцяти визначених показників відповідають нормальному розподілу, а 

всі інші не відповідають нормальним законам розподілу. На підставі 

використаного критерію хі-квадратми можемо застосувати для перевірки 

гіпотези о рівності вибірок критерій Ансара-Бредлі.  

Результати аналізу вибірок наведені в табл. 4.2. 

                      Таблиця 4.2 

Ймовірність збігу контрольних і досліджуваних значень груп 
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Таким чином, на підставі результатів проведеного статистичного 

аналізу прослідковується чітка тенденція до зменшення кількість остеоцитів 

у трабекулах періапікальної третини зуба при атеросклерозі Р = 0,05.  
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Також спостерігається залежність зменшення товщини трабекул 

беззубої ділянки коміркового відростка Р= 0,02 від втрати зубів на фоні 

атеросклерозу з гіпертонічною.  

Згідно отриманих результатів, простежується тенденція зниження при 

атеросклерозі експресії остеопонтину (Р = 0,048) та флюоресценції кістки (Р 

= 0,049) беззубої ділянки альвеолярного паростка. 

З метою з’ясування патогенетичних зв’язків між статистично 

достовірними показниками (флюоресцування кістки беззубої ділянки 

альвеолярного паростку у %; експресія остеопонтину у %,; товщина трабекул 

беззубої ділянки коміркового відростка мкм; кількість остеоцитів в 

трабекулахпереапікальної третини зуба при збільшенні)  нами був 

проведений кластерний аналіз з застосуванням методу k-середніх.  

На підставі проведеного кластерного аналізу нами була створена 

дендрограма досліджуваних показників (рис. 4.12). 

На першому етапі кластеризації об’єднані в кластер показники першої 

групи (червона лінія рис. 4.12).  

Перший кластер характеризує зміни органічної складової кістки. 

 Із впевненістю можна стверджувати, що зменшення експресії 

остеопонтину спричиняє зміни органічної частини кістки при 

артеріосклерозі.  

Атеросклероз призводить до змін кількості остеоцитів в трабекулах 

періапікальної третини зуба, які спричиняють відповідні зміни товщини 

трабекул беззубого коміркового відростка, ці показники ввійшли до другого 

кластеру (рис. 4.12. зелена лінія) та обумовлюють прогресування вторинного 

остеопорозу. 
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Рис. 4.12. Дендрограма кластеризацї досліджуваних показників. С_1 - 

флюоресцування кістки безубої ділянки коміркового відростка %; С_2 - 

флюоресцування кістки периапікальної третини %; С_3 - експресія 

остеопонтину %; С_4 - товщина кортикальної кістки мкм; С_5 - кількість 

остеоцитів кортикальної кістки на при збільшенні 150×; С_6 - кількість 

остеокластів кортикальної кістки при збільшенні 150; С_7 - товщина 

трабекул периапікальної третини зуба мкм; С_8 - товщина трабекул беззубої 

ділянки коміркового відростка мкм; С_9 - кількість остеокластів у трабекулах 

периапікальної третини зуба при збільшенні 150×; С_10 -кількість остеоцитів 

в трабекулах периапікальної третини зуба при збільшенні 150×; С_11 - 

кількість остеокластів в трабекулах беззубого альвеолярного паростку при 

збільшенні 150×; С_12 - кількість остеоцитів у трабекулах беззубого 

коміркового відростка при збільшенні 150×. 

За результатами досліджень ми запропонували схему формування змін 

у беззубому комірковому відростку з урахуванням вищезазначенних зв’язків 

(рис 4.13.). 
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Рис 4.13. Схема патогенетичних змін у кістковій тканині беззубого 

коміркового відростка під впливом жувального тиску та атеросклерозу. 

 

Висновки до розділу 4 

1. На підставі проведених морфологічних досліджень визначено 

характер та ступінь морфо-функціональних порушень елементів ЗЩС хворих 

з частковою втратою зубів на фоні атеросклеротичних порушень судинного 

русла у вигляді зменшення товщини трабекул беззубої ділянки коміркового 

відростка (376,28±204,38мкм, (р = 0,02)) та зменшення кількості остеоцитів у 

трабекулах периапікальної третини зуба (26,85±7,44 P=0,05).  

2. Запропонована патогенетична схема вторинних патологічних 

остеопоротичних змін у беззубому альвеолярному паростку, що проявляється 
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у вигляді зменшенні кількості остеоцитів, зменшенні товщини трабекул, 

зменшенні експресії остеопонтину та зменшенні кількості гідроксипроліну та 

піридину і як наслідок зменшенні продукції кісткового матриксу. Зазначені 

патологічні зміни можуть бути розглянуті як фактори ризику ускладнень 

ортопедичної реабілітації хворих старших вікових груп з частковою втратою 

зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями 
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проблеми сучасної медицини. Том 16, вип. 4 56(3):12-18[41] 

2. Bida O, Bida V, Kuzenko Y, Diachenko O, Lуndіn M, Hudymenko O 

(2017) Тype of osteoporosis pathogenesis as a result of secondary edentulous. 

Bangladesh Journal of Medical Science 16(01):127-137.  

https://www.banglajol.info/index.php/BJMS/article/viewFile/31144/20981 [281] 

3. Біда ОВ (2017) Патоморфологічні зміни альвеолярної кістки, 
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analysis of the materials used for osteosynthesis. Стоматологічні аспекти 
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річчю з дня народження професора М.Ф. Мельникова-Разведенкова, Харків, 
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РОЗДІЛ 5 

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ТА КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ЗУБОЩЕЛЕПНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ 

МАЛИХ ВКЛЮЧЕНИХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНИХ РЯДІВ 

 

5.1. Механіко-математичне обґрунтування методу ортодонтичного 

лікування зубощелепних деформацій.  

Одними з ефективних методів лікування зубощелепних деформацій є 

ортодонтичні методи, які проводяться за допомогою відповідної апаратури. 

Для обгрунтування застосування методу ортодонтичного лікування та 

відповідної апаратури нами проводиться механіко-математичне 

моделювання. За результатами аналізу наукової гіпотези було розроблено 

математичну модель, яка шляхом ідеалізації реальної картини переміщення 

зубів, описала основні механічні явища, що існують в цьому процесі. При 

моделюванні вважали, що під дією ортодонтичних сил, які пересувають зуб, 

ортодонтичний апарат та елементи пародонта залишаються абсолютно 

жорсткими і не деформуються. Ми також нехтували вагою ортодонтичного 

апарата [81, 193].  

У даному розділі роботи виконано також прогнозування термінів 

заміщення дефектів зубних рядів, у залежності від щільності кісткової 

тканини коміркового відростку. 

 Важливим аспектом створення ортодонтичної апаратури є 

визначення місця та напряму прикладання ортодонтичного зусилля [81, 193]. 

Від цього залежить чи буде зуб пересуватися поступально (корпусно), чи 

його пересування буде супроводжуватися поворотом навколо центру опору 

(центру резистентності). Розглянемо дію ортодонтичного зусилля на 

переміщуваний зуб у вертикальній площині.  

Центром резистентності (опору) зуба є точка, через яку проходить 

рівнодіюча сила, яка протидіє його переміщенню. Центр опору кореня зуба 
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знаходиться в середній частині кореня зуба і на рис. 5.1 він показаний 

хрестиком.  

На рис. 5.1 зображено випадок, коли вектор ортодонтичного зусилля F 

проходить через центр опору кореня зуба,. Ортодонтичне зусилля F викликає 

з боку тканин, що утримують корень зуба, силу реакції Fр. Сила реакції Fр, 

згідно першому закону Ньютона [215], дорівнює по величині силі F і 

направлена в протилежний від напряму дії сили F бік. Таке прикладання 

ортодонтичного зусилля викликає поступальне переміщення зуба і поворот 

під час переміщення зубу не відбувається [193]. Положення зуба після 

переміщення показано на рис. 5.1 штриховими лініями.  

                           

 

 

 

 

 

                             F                         FР 

 

 

                                        

 

  

Рис. 5.1. Поступальне переміщення зуба. 

 

Ортодонтичне зусилля не завжди може бути прикладене таким чином, 

щоб його вектор проходив через центр опору зуба. Випадок, коли вектор 

ортодонтичного зусилля F проходить між центром резистентності та 

коронкою зуба показано на рис. 5.2. Прикладання ортодонтичного зусилля F 

у цьому випадку викликатиме не тільки появу сили реакції Fр = - F , яка 

проходить через центр опору зуба, але й крутного моменту реакції М1 [13]: 

М1 = F l, (5.1) 

де l - відстань між центром опору та вектором ортодонтичного зусилля F. 

Зуб, що переміщується, знаходиться в стані рівноваги під дією пари сил Fр та 

F і моменту реакції М1. Під дією ортодонтичного зусилля зуб буде не тільки 
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переміщуватися поступально (корпусно), але й повертатися навколо центру 

резистентності за годинниковою стрілкою. 

 

                                                                М1 

 

                                      F 

 

                                                                      l 

                                                                    Fр 

                                                                            

 

 

 

  
Рис. 5.2.  Вектор ортодонтичного зусилля F проходить між центром 

резистентності та коронкою зуба. 

 

Для того щоб попередити небажаний поворот зуба навколо центра його 

резистентності, запропонований нами ортодонтичний апарат для дисталізації 

зубів (рис. 2.17) був оснащений направляючими балками 4. У цьому випадку 

прикладання ортодонтичного зусилля до переміщуваного зуба 

супроводжується також дією на нього крутного момента М (див. рис. 5.3).  

Як і в випадку, що показаний на рис. 5. 2, крутний момент М дорівнює:  

М = F l (5.2) 

Крутний момент М урівноважує момент, що створюють пара сил F1 та 

F, але він діє не збоку тканин, що оточують корінь зуба, а з боку 

направляючих балок 4 (рис. 5.3). Тому поступальне пересування зуба в 

дистальному напрямі не супроводжується його поворотом навколо центра 

резистентності переміщуваного зуба.  



163 

 

                              М  

 

                  F 

 

                                                l 

                                             F1 

 

                                               

 

                                   

 

                   
           Рис. 5.3.  Переміщення зуба за допомогою ортодонтичного апарата для 

дисталізації зубів, що оснащений направляючими балками. 

 

Розглянемо тепер дію ортодонтичного зусилля в оклюзійній площині. 

Для того, щоб зуб не повертався навколо своєї вісі, ортодонтичне зусилля 

повинно прикладатися в оклюзійній площині так, щоб проекція вектора 

ортодонтичного зусилля F на оклюзійну площину проходила через центр 

резистентності зуба. 

 

                                F                   М1 

                                                 

                                                     Fр 

 

Рис. 5.4. Несиметричне прикладання ортодонтичної сили  в оклюзійній 

площині. 

 

На рис. 5.4. показаний випадок, коли ортодонтичне зусилля 

прикладається несиметрично відносно кореня зуба. У цьому випадку 

ортодонтична сила F і сила реакції тканин Fр утворюють крутний момент, 

який повертає зуб навколо його вісі. При цьому момент пари сил F і Fр 

протидіє моменту реакції М1, яка спрямована до переміщуваного зуба з боку 
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тканин, що його оточують. Положення зуба після переміщення в нове 

положення показано на рис. 5.4 штриховими лініями. 

 

                                  F/2 

                                                           Fр 

                             F/2 

 

Рис. 5.5.  Симетричне прикладання ортодонтичної сили в оклюзійній 

площині. 

У випадку симетричного відносно до осі переміщуваного зуба 

прикладання ортодонтичних сил з вестибулярної та оральної сторін зубного 

ряду, як це показано на рис. 5.5, переміщуваний зуб буде пересувається 

поступально без повороту навколо його вісі. 

 

5.2. Розрахунок величини ортодонтичного зусилля 

 Для того, щоб ортодонтичне лікування було ефективним і не 

призводило до небажаних ускладнень, воно повинно мати відповідну 

величину. Недостатнє по величині ортодонтичне зусилля не зможе 

перемістити зуб чи значно затягне процес ортодонтичного  лікування. 

Занадто велике ортодонтичне зусилля може призвести до некрозу кісткової 

тканини навколо переміщуваного зуба і до втрати зуба. Тому визначення 

необхідного ортодонтичного зусилля є актуальним завданням 

ортодонтичного лікування.  

Основною причиною переміщення зубів у процесі ортодонтиичного 

лікування є фізіологічні процеси, що відбуваються під дією механічних 

напружень σ, які виникають на межі кореня та коміркової кістки. Механічні 

напруження σ дорівнюють відношенню елементарного ортодонтичного 

зусилля dF до величини елементарної площини dЅ, на яку воно діє [19,231, 

232]:  
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σ = dF/dЅ (5.3) 

Механічні напруження σ в зоні контакту кореня зуба з комірковою 

кісткою розподіляється по поверхні кореня зуба нерівномірно. У напрямі 

переміщення зуба це напруження сягає максимальної величини і спадає до 

нуля в перпендикулярному напрямі [81,193].  

Щоб обчислити величину ортодонтичного зусилля треба інтегрувати 

елементарні ортодонтичні зусилля dF по площі поверхні кореня зуба. Отже 

величина зусилля, необхідного для переміщення зуба, залежить від 

індивідуальної форми та площі кореня зуба.  

Щоб уникнути необхідності інтегрування напружень по площі поверхні 

кореня зуба при визначенні ортодонтичного зусилля F, ми будемо виходили 

не від локальних σ, а від середніх напружень Σ, які діють на межі кореня та 

коміркової кістки [13] : 

Σ = F/Ѕ (5.4) 

де Ѕ – площа кореня зуба.  При обчисленні ортодонтичних зусиль ми 

будемо користуватись середніми значеннями площ коренів зубів. У табл. 4.1 

наведено величини площ Ѕ коренів зубів у нормі [235].  

Таблиця 5.1 

Площа коренів зубів Ѕ в нормі за Чуйко А. Н. Вовк В. Е.[184] 

 Номер зуба в зубному ряду 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Однокореневі зуби 

Верхня щелепа, мм
2
 197 171 283  236    

Нижня щелепа, мм
2
 153 162 222 206 212    

 Багатокореневі зуби 

Верхня щелепа, мм
2
    250  465 393 318 

Нижня щелепа, мм
2
      393 343 271 
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Для корпусного переміщення зубів необхідна ортодонтична сила F у 

межах 1,00…1,50 Н. Менші значення цього зусилля стосуються переміщення 

однокореневих, а більші - багатокореневих зубів. Оскільки величина 

оптимального ортодонтичного зусилля, у першу чергу, залежить від розмірів 

кореня зуба, який треба перемістити, обрахуємо середню площу одно- та 

багатокореневих зубів.  

Згідно табл. 5.1 [193,235] середня величина площі поверхні кореня 

однокореневих зубів складає Ѕ = 204,7 мм
2
, а багатокореневих – Ѕ = 347,6 

мм
2
. Якщо ортодонтична сила F для однокореневих зубів дорівнює 1,00 Н, то 

середне напруження для однокореневих зубів складе величину 

Σо = 0,00489 Н/мм
2
. Відповідне середнє напруження для багатокореневих 

зубів при F =1,50 Н буде дорівнювати Σб = 0,00432 Н/мм
2
. Отже середнє для 

одно- і багатокореневих зубів напруження Σс буде дорівнювати: 

Σс = 0,5(Σо + Σб) = 0,00461 Н/мм
2
 (5.5) 

Виходячи з величини середнього напруження Σс = 0,00461 г/мм
2 

та 

площ коренів зубів, у табл. 4.2 дано оптимальні величини ортодонтичних 

зусиль для зубів, що розраховані за наступною формулою [235]: 

Fi = ΣсЅi (5.6) 

де Fi, Ѕi - відповідно, ортодонтичне зусилля та площа кореня зуба.  

Таблиця 5.2 

Оптимальні величини ортодонтичних сил Fi, Н 

 Номер зуба в зубному ряду 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Верхня щелепа, мм
2
 0,91 0,79 1,30 1,15 1,09 2,14 1,81 1,46 

Нижня щелепа, мм
2
 0,70 0,75 1,02 0,95 0,98 1,81 1,58 1,25 

 

Найменшу ортодонтичну силу – 0,70 Н треба прикладати для 

переміщення центральних нижніх різців, а найбільшу – 2,14 Н  - до перших 
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верхніх молярів. Таким чином, ми отримали величини оптимального зусилля, 

які необхідні для корпусного переміщення зубів.  

 

5.3. Визначення величини опорної площі апарату для дисталізації 

зубів  

На рис. 5.6 зображено залежність переміщення зуба u від середнього 

напруження Σ, яке виникає між коренем та комірковою кісткою. Крива 

залежності u(Σ) перетинає вісь Σ у точці граніці чутливості Σч. Границею 

чутливості називають максимальне середнє напруження при якому 

переміщення ще не відбувається. В інтервалі від Σч до Σс залежність близька 

до лінійної і робочі величини для середнього напруження повинні 

знаходиться в цьому інтервалі. При напруженні більшому Σс залежність u(Σ) 

стає суттєво нелінійною і подальше зростання Σ вже не супроводжується 

зростанням переміщення зуба. Тому напруження вищі ніж Σ с прикладати до 

зубів небажано.  

 u                       

    

                  u(Σ)      

 

 

 

 

  0       Σ ч          Σ с                                                         Σ 

 

Рис. 5.6. Залежність переміщення зуба u від середнього напруження Σ. 

На опору ортодонтичного апарата для дисталізації зубів діє реактивна 

сила, що є рівнодіючою ортодонтичній силі F і направлена в протилежну 

сторону. Опора ортодонтичного апарата для дисталізації зубів повинна мати 

таку сумарну площу опорної поверхні Ѕоп: 
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Ѕоп: = Ѕ1 + Ѕ2 + …+ Ѕn (5.7) 

де Ѕ1, Ѕ2,…, Ѕn – площа окремих елементів опори (зубів, імплантатів та 

інш.), щоб під дією реактивної сили опора переміщувалась не більше ніж на 

деяку допустиму з лікувальних міркувань величину, або взагалі не 

переміщувалися.  

При цьому на опорні елементи згідно буде діяти середнє напруження 

Σоп:  

Σоп = F/Sоп (5.8) 

Для того, щоб опора апарата була нерухомою, необхідно, щоб середнє 

напруження Σоп не перевищувала границю чутливості Σч.  

5.4. Приклад розрахунку ортодонтичного апарату для дисталізації 

зубів 

 Розрахунок ортодонтичного апарату для дисталізації зубів містить 

визначення площі його опори, розмірів направляючих балок та 

ортодонтичних пружин. 

5.4.1. Визначення площі опори ортодонтичного апарату для 

дисталізації зубів 

Припустимо, що в процесі лікування зубощелепних деформацій нам треба 

дисталізувати перший моляр верхньої щелепи. Згідно табл. 5.2 для 

переміщення першого моляра верхньої щелепи треба прикласти 

ортодонтичне зусилля F = 2,14 Н. Оскільки конкретних даних про границю 

чутливості для середнього напруження в літературі немає, то керуючись 

даними графіка залежності переміщення зуба u від середнього напруження Σ 

(рис. 5.6) припустимо, що границя чутливості для середнього напруження 

складає величину Σч = 0,4 Σс. Оскільки середнє робоче напруження для 

переміщення зуба дорівнює Σс = 0,00461 Н/мм
2
, то границя чутливості для 

середнього напруження, при якому опорні зуби почнуть переміщуватися, 

дорівнюватиме Σч = 0,4·0,00461 = 0,001844 Н/мм
2
.
 
Для того, щоб середнє 

напруження не перевищувало величини 0,001844 Н/мм
2
, площа коренів 
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опорних елементів, згідно (5.8), повинна бути не менше Ѕоп = F/Σч = 

2,14/0,001844 = 1160,5 мм
2
. 

Апарат базується на першому та другому премолярах верхньої щелепи, 

площа коренів яких, згідно табл. 5.1, складає величини, відповідно, 250 та 

236 мм
2
. Крім того, реакцію опори будуть створювати 1, 2 та 3 зуб верхньої 

щелепи, які знаходяться в контакті з першим та другим премолярами цієї 

щелепи. Площа коренів цих зубів, згідно табл. 5.1 дорівнює 197+171+283 = 

651 мм
2
. Сума площ коренів усіх зубів, на які спирається ортодонтичний 

апарат для дисталізації зубів, дорівнює Ѕоп = 1137 мм
2
. Оскільки сумарна 

площа коренів опорних зубів менше потрібних 1160,5 мм
2
, то нам треба 

додатково задіяти ще імплантат діаметром 1,6 мм та довжиною 7 мм. 

Розрахуємо активну площу імплантата, тобто площу поверхні, яка 

заглиблена в коміркову кістку. На рис. 5.7 подано схематичне зображення 

імплантата. Як видно з рис. 5.7, активна площа імплантату складається з 

площ гвинтової 1 та циліндричної 2 поверхонь. Площа гвинтової поверхні  

дорівнює 25 мм
2
, а циліндричної - 22 мм

2
. Сумарна площа робочої поверхні 

імплантата №16 дорівнює 47 мм
2
.  

                                                                                   I  

                                                

                                                                                  Ø1 Ø1,6 

 

                                                           7 

 

                                                         I 

                                                                   1       2 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Опорний імплантат. 
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Загальна площа опорних елементів таким чином складатиме 1184 мм
2
, 

що більше необхідної величини 1160,5 мм
2 

і повинно забезпечити 

нерухомість опори апарата для дисталізації першого моляра верхньої 

щелепи.  

5.4.2. Розрахунок застосування направляючих балок.  

Важливим елементом ортодонтичного апарата для дисталізації зубів є 

направляючі балки 4, що зображені на рис. 2.17. На направляючих балках 

співвісно розміщено ортодонтичні пружини. Завдяки співвісному 

розміщенню на балках пружини зберігають свою форму та фіксують напрям 

дисталізації зубів. Крім того, направляючі балки забезпечують корпусне, 

поступальне переміщення зубів у випадку, коли вектор ортодонтичного 

зусилля, що прикладається до зуба, не проходить через центр його опору.  

Направляючі балки виконані в вигляді круглих стержнів 1, що одним 

кінцем нерухомо зафіксовані на ортодонтичних кільцях 2, які закріплено на 

опорних зубах (див. рис. 5.8). Другий кінець направляючих балок 1 

розміщено у втулках 3, із можливістю переміщення відносно останніх. 

Оскільки ортодонтичне зусилля діє на переміщуваний зуб не через центр 

його резистентності, то до цього зуба також прикладається крутний момент 

М (див. рис. 5.2). Крутний момент М передається на зуб через направляючі 

балки. Розрахункову схему навантаження направляючих балок подано на 

рис. 5.8. 

 

                                                                                               М  

 

 

                                                         d 

 

 

                                   2               1                                     3 

  

Рис. 5.8. Розрахункова схема навантаження направляючих балок. 
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Розрахуємо діаметр d направляючих балок 1. Оскільки  середня 

довжина першого верхнього моляра дорівнює 20 мм, то l = 10 мм і крутний 

момент М, згідно формулі (5.2), дорівнюватиме - М = F·l = 2,14∙10 = 21,4 

Н∙мм = 2,14 Н∙см. Допустиме напруження [σ] для ортодонтичної сталі 

дорівнює 2∙10
4
 Н/см

2
. 

Необхідний момент опору W для однієї направляючої балки можна 

визначити за формулою [19]: 

 W = М/(2[σ]) = 3,84/(2∙2∙10
4
) = 0,6∙10

-3
см

-3
 (5.9) 

Обчислимо діаметр направляючих балок [19]: 

d = (10 W)
1/3

 = 0,18 см = 1,8 мм (5.10) 

Приймаємо діаметр направляючих балок рівним 2 мм. 

5.4.3. Розрахунок основних параметрів ортодонтичних пружин  

Ортодонтичне зусилля F апарату для дисталізації зубів створюється за 

допомогою двох пружин, які працюють на стиск. Визначимо основні 

параметри цих пружин. Кожна з пружин повинна створювати робоче 

стискаюче зусилля F2, яке дорівнює F2 = 0,5F = 1,07 Н. Робочий хід 

пружини, тобто відстань, на яку треба пересунути зуб, дорівнює 5 мм. У кінці 

робочого ходу зусилля пружини не повинно бути менше 0,8 Н. Зовнішній 

діаметр пружини D з конструктивних міркувань приймаємо рівним 3 мм. 

Приймаємо інерційний зазор δ між витками пружини рівним 0.1. 

Максимальне зусилля стискання пружини F3 при нульовому зазорі буде 

дорівнювати:   

F3 = F2/(1 – δ) = 1,07(1-0,1) = 1,19 Н (5.11) 

По необхідному зусиллі та зовнішньому діаметрі обираємо пружину 

№ 18 по ГОСТ 13766-68  із максимальним зусиллям 1,6 Н. Основні 

параметри пружини та дані її розрахунків подано в табл. 5.3 та рис. 5.9.  
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Таблиця 5.3 

Основні параметри пружини 

№ 

п/п 
Параметр пружини 

Формула для 

визначення 

параметра 

Значення 

параметра 

1 2 3 4 

1 Сила пружини в set ap стані, F1, H - 0.8 

2 Сила пружини на початку лікування, F2, H - 1.07 

3 Робочий хід пружини, h, мм - 5 

4 Зовнішний діаметр, D, мм - 3 

5 Інерційний зазор пружини, m - 0.1 

6 Максимальна сила пружини, F3, H F3 = F2/(1-m) 1.19 

7 Діаметр дроту пружини, d1, мм - 0.25 

8 Жорсткість одного витка пружини, z1, 

Н/мм 
- 1.844 

9 Максимальна деформація витка пружини, 

fz, мм 
- 0.867 

10 Жорсткість пружини, z, Н/мм z=(F2-F1)/h 0.054 

11 Кількість робочих витків пружини, n n=z1/z 34.1 

12 Повна кількість витків пружини, n1 N1=n+1,5 35.7 

13 Середній діаметр пружини, Do, мм Do=D-d1 2.75 

14 Деформація пружини в set ap стані, f1, мм F1=F1/z 14.8 

15 Деформація пружини на початку 

лікування, f2, мм 
f2=F2/z 19.8 

16 Максимальна деформація пружини, f3, мм F3=F3/z 22.0 

17 Висота пружини, H, мм (n1-0,5)d1 8.8 

18 Висота пружини в вільному стані, Ho, мм Hо=h3+f3 30.8 

19 Висота пружини в set ap стані, H1, мм H1=Ho-f1 8.8 

20 Висота пружини на початку лікування, H2, 

мм 
H2=Ho-f2 11.0 

21 Крок пружини, t, мм t=f3+d1 1.1 

22 Довжина розгорнутої пружини, L, мм L=3,2n1Do 313.7 
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Рис. 5.9. Ортодонтична пружина 

 

Розроблений нами апарат було випробувано на кафедрах стоматології 

та ортопедичної стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика. Клінічна 

практика використання запропонованого апарата показала його високу 

ефективність при усуненні конвергенції зубних рядів шляхом дисталізації 

окремих зубів.  

5.5. Прогнозування часу, необхідного для заміщення дефектів зубних 

рядів, в залежності від щільності кісткової тканини альвеолярного 

відростку 

Прогнозування терміну заміщення дефектів зубних рядів базується на 

знанні механічних властивостей кісткової тканини, в якій знаходиться 

переміщуваний зуб. Механічні характеристики кісткової тканини 

конкретного пацієнта можуть істотно (на порядок і більше) відрізнятися, у 

залежності від її структурно-функціонального стану, зокрема, наявності 

локальних і системних патологічних процесів, а також від віку та статі 

пацієнта [162]. Тому врахування індивідуальних особливостей зубощелепної 

системи є найважливішою передумовою адекватного планування 
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лікувальних заходів у складних клінічних випадках і потребує 

індивідуального підходу до кожного пацієнта.  

Механічні характеристики твердих тіл в опорі матеріалів звичайно 

визначають шляхом виготовлення зразків матеріалів з наступним їх 

випробовування на тест-машинах. Кісткова тканина є неоднорідним, 

несуцільним і нелінійним матеріалом і механічні характеристики таких 

тканин неможливо визначити стандартними методами. Тому механічні 

характеристики кісткової тканини визначають опосередковано. Одним із 

таких методів є застосування рентгенівського або томографічного 

дослідження щільності кісткової тканини. Щільність кісткової тканини 

пов’язана з механічними характеристиками кісткової тканини, істотно 

впливає на перебіг процесу заміщення дефектів зубних рядів та на результати 

лікування в цілому і може бути визначена за допомогою сучасних методів 

рентгенівського або томографічного дослідження. Тому планування 

лікувальних заходів і прогнозування часу, необхідного для заміщення 

дефектів зубних рядів, виконувалось на основі результатів дослідження 

денситометрії кісткової тканини коміркового відростку в ділянці дефекту 

зубного ряду.  

Визначення щільності кісткової тканини коміркового відростку 

виконувалось методом комп’ютерної томографії та розрахунку 

рентгенологічної щільності кісткової тканини визначеного сегменту 

коміркового відростку по денситометричним показникам значень сірого за 

шкалою одиниць Hounsfield (HU) у прикладній комп’ютерній програмі 

SimPlant Pro 11 (Materialise, Бельгія). Процес визначення щільності складався 

зі сканування пацієнта, сегментації результатів сканування, побудови 

тривимірного зображення та денситометрії кісткової тканини. 

Комп’ютерна томографія виконувалася на мультиспіральному 

комп'ютерному томографі Toshiba Osteanin, 120 kw. 
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Комп’ютерна томографія проводилася шляхом математичного 

моделювання рентгенівського зображення з побудовою «зрізів» на екрані 

монітору. Плоскі «зрізи» комп’ютерна програма SimPlant Pro 11 

перетворювала в об’ємну модель анатомічного об’єкту, яка створювала 

тривимірну реконструкцію тканин пацієнта та була записана в вигляді 

DICOM файлів.  

Комп’ютерна програма SimPlant Pro 11 переробляла DICOM файли у 

свій внутрішній формат, а потім шляхом сегментації розділяла на групи, у 

залежності від шкали сірого. Сегментація даних відбувалась за допомогою 

комп'ютерної програми Segmentation/Threshold в одиницях HU (Хаунсфільд-

юнітс).  

Методику обчислення щільності кістки описано в патенті на корисну 

модель № 90211 України ‖Спосіб визначення рентгенологічної щільності 

кістки в ділянці дефекту зубного ряду‖[193]. Згідно цієї методики, 

визначення, щільності кістки виконувалось шляхом сканування щелеп 

пацієнта, сегментації отриманих даних за рентгенологічною щільністю, 

побудови тривимірних зображень кісткових структур та зубів. На отриманих 

зображеннях аксіальної, сагітальної та трансверсальної проекцій проводили 

профільні лінії, що проходять по середині коміркового відростка на висоті 

половини коренів зубів, які оточують зубний дефект, будували графіки 

щільності структур кістки вздовж цих профільних ліній, визначали щільність 

кістки за графіками в трьох рівновіддалених місцях вздовж профільних ліній, 

з яких обирали найменше і найбільше значення щільності і обчислювали 

щільність кісткової тканини для ділянки як середнє арифметичне з обраних 

значень [193]. 

Даний спосіб розрахунку денситометричних показників 

рентгенологічної щільності кісткової тканини в ділянці дефекту зубного 

ряду, що обмежений зубами, був використаний для прогнозу швидкості 

переміщення зубів у дистальному або медіальному напрямку. 
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Кісткову тканину коміркового відростка за щільністю поділяють на 

чотири групи: D1, D2, D3, D4. До групи D1 можна віднести щільну 

кортикальну кістку, яка знаходиться в передніх відділах нижньої щелепи. До 

групи D2 належить щільна та товста кортикальна тканина на гребені 

коміркового відростка та товста трабекулярна кістка під нею. Така кістка 

розташовується в передніх відділах нижньої та верхньої щелеп та в задніх 

відділах нижньої щелепи. Група D3 охоплює більш тонку порожнисту 

кортикальну тканину гребеня та тонку трабекулярну внутрішню кісткову 

тканину. Кістка, що належить до цієї групи, знаходиться в передніх та задніх 

відділах верхньої щелепи та в задніх відділах нижньої щелепи. Тканини 

групи D4 не мають в своєму складі кортикальної кістки і складаються з 

тонкої трабекулярної тканини, яка розташована в задніх відділах нижньої 

щелепи.  

У табл. 5.4 подано дані про щільність кісткової тканини в групах D1, 

D2, D3, D4, що виражена в одиницях Хаунсфільда.  

Таблиця 5.4 

Щільність кісткової тканини в групах D1, D2, D3, D4 

Група кісткової тканини 

за щільністю 

Границі щільності 

кісткової тканини  

в одиницях Хаунсфільда, 

HU 

Середня щільність 

кісткової тканини  

в одиницях Хаунсфільда, 

HU 

D1 1250 1250 

D2 850-1250 1050 

D3 350-850 600 

D4 150-350 250 

 

Для прогнозування швидкості переміщення зубів у дистальному або 

медіальному напрямку було використано результати  ортодонтичного 

лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями. У цій роботі наведено результати лікування зубо-щелепних 
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деформацій у 130 пацієнтів, які мали зубо-щелепні деформації різної форми 

та ступеню. У залежності від віку всіх пацієнтів було поділено на дві групи. 

У першій групі були пацієнти в віці від 18 до 29 років (у середньому - 23,5 

роки). У другій групі знаходились пацієнти в віці від 30 до 44 років (у 

середньому - 36,5 років). У всіх пацієнтів було визначено рентгенологічну 

щільність кісткової тканини в області дефектів зубних рядів. Результати 

дослідження щільності кісткової тканини подано в табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 

Рентгенощільність кісткової тканини та кількість пацієнтів  

в групах, у залежності від віку та тривалості лікування  

Середня 

тривалість 

лікування, 

місяців, t. 

 Перша вікова група  

(Т від 18 до 29 років) 

Друга вікова група  

(Т від 30 до 44 років) 

Належність 

до груп за 

щільністю 

Середня 

рентгенощільність 

 в віковій групі, 

HU.  

Належність 

до груп за 

щільністю 

Середня 

рентгено- 

щільність 

 у віковій 

групі, HU. 
D2 D3 D2 D3 

10,00 6 11 758,8 2 4 750,0 

12,50 16 12 857,1 15 13 841,1 

14,00 15 6 921,4 17 13 855,0 

 

Користуючись даними, що подані в табл. 5.5, за допомогою методу 

найменших квадратів [26] було побудовано наступне рівняння регресії 

тривалості лікування t від рентгенощільності кісткових тканин х та віку 

пацієнтів T: 

t = Ax +BT+C (5.12) 

де А, В, С – константи.  
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На рис. 5.10 та 5.11 подано залежності тривалості лікування пацієнтів t 

від щільності кістки х для пацієнтів першої та другої вікової груп.  

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

750 800 850 900 950 x, HU

t, мсц

             

Рис. 5.10. Залежність терміну лікування від щільності кістки для першої 

вікової групи. 
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Рис. 5.11. Залежність терміну лікування від щільності кістки для другої 

вікової групи. 
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Крапками зазначено дані з табл. 5.5, а лініями – графіки, побудовані 

згідно рівнянню (5.12). Можна бачити, що запропоноване рівняння 

залежності терміну лікування від щільності кістки та віку пацієнтів 

інформативно відображає результати лікування.  

У табл. 5.6 приведено величини коефіцієнтів А, В, С та критеріїв 

Ст’юдента tС для них. Критерій Ст’юдента tС характеризує статистичну 

суттєвість кожного з коефіцієнтів А, В, С і був розрахований за формулою 

[162] : 

tС = М/еМ t (5.13) 

де М, еМ – абсолютна величина та стандартна похибка коефіцієнтів. 

Таблиця 5.6 

Величини коефіцієнтів та критерія Ст’юдента tС 

Коефіцієнти Значення коефіцієнтів Критерій Стьюдента tС 

А 0,028 7,02 

В 0,060 1,79 

С -12,77 -3,45 

 

Критичне (найменш допустиме) значення критерію Ст’юдента при 

довірчій імовірності рівній 90 % дорівнює 1,66, отже коефіцієнти А, В, С є 

статистично суттєвими при цій довірчій імовірності.  

Для перевірки суттєвості рівняння регресії в цілому було обчислено 

критерій Фішера FС:, за допомогою якого виконується порівняння загальної 

дисперсії Sо з дисперсією Sзал, яка залишається після застосування рівняння 

регресії (5.12):  

FС = Sо/Sзал (5.14) 

Величина критерію Фішера FС, що обчислена за формулою (5.14), 

дорівнює 24,6. Критичне, мінімально допустиме при довірчій імовірності 

рівній 95 % значення критерію Фішера дорівнює 8,55. Отже рівняння (5.14) є 
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статистично значимим і його можна застосовувати для прогнозування часу, 

потрібного для лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями. На рис. 5.12 подано залежність часу 

лікування пацієнтів (5.12) від віку пацієнтів та щільності кісткової тканини х 

в об’ємному вигляді. 

600 700 800 900 1000 1100
15

35
5
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T, років

t, мсц

 

Рис. 5.12. Залежність терміну лікування від щільності кістки та віку 

пацієнтів. 

Із графіка, що зображено на рис. 5.12, видно, що тривалість лікування 

може змінюватися в широких межах,  залежності від віку пацієнта та 

щільності його кістки. Згідно рівняння регресії (5.12) у віці 18 років та при 

щільності кістки рівній 600 HU може тривати 5 місяців, а в віці 35 років та 

при щільності кістки рівній 1100 HU – більше 20 місяців.  

5.6. Обґрунтування вибору тактики навантаження дентальних 

імплантатів  залежно від щільності кісткової тканини  

За  останні  20  років,  дентальна  імплантологія  посіла  вагоме  місце 

в практичній стоматології. На сьогодні стан стоматологічної  імплантації 
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характеризується  високою  ефективністю  та  значним  спектром  

можливостей при заміщенні  дефектів  зубних  рядів.   

За даними літератури, завдяки успішним розробкам конструкцій, 

удосконаленню технології виготовлення матеріалів та способів обробки 

поверхні, рівень успішної остеоінтеграції встановлених дентальних 

імплантатів сягає 90-98 %.  

Одним із факторів, який обтяжує прогноз стабільності ендоосальних 

імплантатів, є явища остеопорозу (рарефікації) кісткової тканини, які 

супроводжуються зниженням щільності кісткової тканини, змінами її 

мікроархітектоніки через порушення метаболізму зі зміщенням рівноваги в 

напрямку катаболізму, із переважанням його над 

процесами кісткоутворення. Разом з тим,  вагомого значення набувають 

питання профілактики ускладнень дентальної імплантації, пов’язані з 

втратою кісткової тканини навколо дентальних імплантатів, що обумовлює 

скорочення як терміну їхньої служби, так і терміну користування 

ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати.  

Для прогнозування стабільності кісткового імплантату безпосередньо 

після його встановлення в динаміці процесу остеоінтеграції, на етапах 

виготовлення супраконструкції та впливу оклюзійного навантаження на 

періімплантантні тканини нами проведено визначення рентгенологічної 

щільності кісткової тканини визначеного сегменту коміркового відростку за 

денситометричними показниками значень сірого за шкалою одиниць 

Hounsfield (HU). Дослідження проводилося запропонованим нами способом 

(Патент на корисну модель «Спосіб визначення рентгенологічної щільності 

кістки в ділянці дефекту зубного ряду»  №90211 від 12.04.2014р.). 

Для обґрунтування вибору тактики навантаження дентальних 

імплантатів та визначення залежності ефективності ортопедичного лікування 

пацієнтів незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на дентальні 

імплантати від якості кісткової тканини щелеп нами було обстежено з 
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застосуванням клінічних і спеціальних методів дослідження та виготовлено 

штучні коронки з опорою на дентальні імплантати 71 пацієнтам віком від 18 

до 59 років із включеними дефектами зубних рядів на верхній щелепі, із 

давністю їхнього утворення від 6 до 12 місяців. Якість кісткової тканини всіх 

обстежуваних пацієнтів оцінювали за класифікацією U.Likholm G.Zarb, С. 

Mich K. Judi , яка передбачає виділення 4 класів (типів) якості кістки (D1- 

D4). Відповідно до цієї класифікації якість кісткової тканини розглядали за 

відсотковим співвідношенням кортикальної та губчастої речовини щелеп.  

Для формування рандомізованої вибірки до груп дослідження хворих 

було включено пацієнтів з урахуванням таких критеріїв: наявність 

включених дефектів зубних рядів бічних відділах зубних рядів; давність 

утворення дефекту від 6 до 12 місяців; відсутність клінічних та 

рентгенологічних ознак генералізованого пародонтиту; відсутність 

шкідливих звичок (паління); достатній об’єм кісткової тканини по висоті (12-

15 мм) та відсутність показань до кісткової аугментації; щільність кісткової 

тканини 350-850 одиниць Hounsfield, що відповідає D3 за C.Misch та 

щільність кісткової тканини 850-1250 одиниць Hounsfield, що відповідає D2 

за C.Misch; коефіцієнт стабільності імплантату за Isq Osstell через 6 місяців 

після першого хірургічного етапу на рівні 50-60 одиниць; можливість 

подальшого спостереження за пацієнтом. 

Усього в обстежених пацієнтів було визначена щільність кісткової 

тканини в ділянці дефекту в межах 850-1250 одиниць Hounsfield, що 

відповідає D2 за C.Misch – 22 особи, що склало I клінічну групу (встановлено 

23 дентальні імплантати), та 49 осіб із визначеною щільністю 350-850 

одиниць Hounsfield, що відповідає D3 за C.Misch ввійшли в II клінічну групу 

(встановлено 68 дентальних імплантатів). 

Обстеженим пацієнтам, за клінічними показаннями було встановлено 

91 дентальний імплантат довжиною 10 мм і діаметром 4,1 мм. Установлені 

імплантати були одного виробника, виготовлені з чистого титану типу 
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«Grade 4», конічної будови з заокругленою верхівкою, а також мали 

мікроструктуроване плече зі «switch»-платформою. Поверхня імплантата 

була оброблена за методикою SLA. 

Після шести місяців періоду остеоінтеграції досліджуваних кожної з 

груп було розподілено на дві групи (Iа, Iб, та IIа, IIб -) відповідно до вибору 

протоколу навантаження постійними ортопедичними конструкціями. До 

пацієнтів підгрупи Iа ввійшли 12 осіб, яким було встановлено 12 дентальних 

імплантатів, та до підгрупи IIа включено 23 особи (встановлено 30 

дентальних імплантатів). Пацієнтам зазначених підгруп були виготовлені 42 

одиночні металокерамічні коронки через два тижні після встановлення 

формувачів ясен. Оклюзійні співвідношення були вивірені таким чином, щоб 

контакт «зуб-імплантат» виникав лише після сильного змикання зубних 

рядів. Контакти в ділянці зуб-імплантат були пришліфовані на оклюзійному 

папері 200 мкм.  

До пацієнтів підгрупи Iб ввійшли 10 осіб, якими було встановлено 11 

дентальних імплантатів, та до підгрупи IIб було включено 26 осіб 

(встановлено 38 дентальних імплантатів). Пацієнтам цієї групи було 

запропоновано і проведено протезування за таким протоколом: формувач 

ясен установлювали строком на 1 місяць, через 1 місяць установлювали 

абатмент із тимчасовою пластмасовою коронкою поза оклюзією, далі на 1 

місяць виготовляли тимчасову коронку, яка сприймала оклюзійне 

навантаження, і на заключному етапі фіксували постійну металокерамічну 

коронку з оклюзійними співвідношеннями, як у пацієнтів першої клінічної 

групи. 

Визначення щільності та об’єму кісткової тканини щелеп проводили 

на комп’ютерних томограмах, виконаних на апараті «Planmeca 3D» як у 

ділянці гребеня коміркового відростка, так і по всій довжині дентального 

імплантата, оскільки відомо, що найсильніший стрес кістки під час 

трансформації жувального навантаження відбувається саме в цій ділянці. 
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При плануванні дентальної імплантації знімок робили всієї щелепи, а для 

подальшого дослідження виконували локальні томограми розміром 50 x 55 

мм. Втрату кістки вимірювали від рівня платформи з проксимального боку 

імплантата. На верхній щелепі вимірювали відстань від вершини  

коміркового   гребеня беззубої ділянки зубного ряду на межі з дентальним 

імплантатом до краю нижньої межі верхньощелепної пазухи. Для визначення 

рівня резорбції кісткової тканини в динаміці вимірювали відстань між рівнем 

платформи дентального імплантата та рівнем коміркового гребеня, а також 

порівнювали з попередніми замірами до рівня нижньої межі 

верхньощелепової пазухи. 

Окрім традиційних клінічних досліджень було застосоване об’єктивне 

дослідження визначення рівня стабільності імплантатів, оскільки саме 

стабільність імплантатів може свідчити про щільність та структуру 

переімплантаційних тканин. 

Для визначення ступеня первинної стабільності імплантата, а також 

ступеня остеоінтеграції було застосовано прилад Isq Osstell. Дослідження 

проводили одразу після встановлення дентальних імплантатів та через 6 та 12 

місяців. 

За резульатми проведених досліджень встановлено, що у хворих I 

клінічної групи (щільність кісткової тканини в ділянці дефекту в межах 850-

1250 одиниць Hounsfield, що відповідає D2 за C.Misch – 22 особи)  

коефіцієнту  стабільності  імплантатів на момент встановлення, як правило 

знаходився в межах 69,35 ± 0,5, протягом першого місяця після встановлення 

імплантату відзначалося зниження стабільності в з'єднанні кістка-імплантат 

до 65,38±0,5. Потім починається підвищення стабільності імплантату, на 

другому і третьому місяцях після операції (67,01 ± 0,5 і 68,12 ± 0,49) 

відповідно, що підтверджує наявність ремоделювання кісткової тканини 

навколо імплантату. При визначенні стабільності дентальних імплантатів та 

ступеню втрати кісткової тканини, у залежності від характеру оклюзійного 
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навантаження через 6 та 12 місяців достовірної різниці встановити не 

вдалося, на відміну від обстежених групи II. 

Результати частотно-резонансної оцінки стабільності дентальних 

імплантатів  пацієнтів II групи представлено в табл. 5.7.  

Таблиця 5.7 

Результати спостереження частотно-резонансного аналізу  

стабільності дентальних імплантатів у пацієнтів II групи. (КСІ, од) 

 
Термін дослідження 

№ підгрупи  

(кількість 

встановлених 

дентальних 

імплантатів 

Одразу після 

встановлен-

ня 

6 місяців Достовірність 

відмінностей 

(p) 

12 місяців Достовірність 

відмінностей 

(p) 

II-а (30) 52,300±0,254 54,967±0,461 р<0,05 52,600±0,706 р>0,05 

II-б (38) 52,579±0,298 55,158±0,332 р<0,05 59,158±0,405 р<0,05 

Достовірність 

відмінностей 

між групами 

(p) 

р>0,05 р>0,05 - р<0,05 - 

Як видно з таблиці 5.7, при  аналізі показників коефіцієнту  

стабільності  імплантатів,  за  даними  приладу «Osstell ISQ», при 

встановленні імплантатів у пацієнтів ІІ-а та ІІ-б груп (52,300 ± 0,254) од., 

(52,579 ± 0,298) од., відповідно, р > 0,05) не було отримано  статистично  

достовірної  різниці  в  показниках, що пояснюється однаковими вимогами до 

добору пацієнтів та ідентичною методикою встановлення імплантатів. Як 

правило, протягом першого місяця після встановлення імплантату 

відзначається зниження стабільності в з'єднанні  кістка-імплантат. Потім 

починається підвищення стабільності імплантату, на другому і третьому 

місяцях після операції, що  підтверджує  наявність  ремоделювання  кісткової  

тканини  навколо імплантату. Через 6 місяців після встановлення імплантату 

було відмічено незначне зростання коефіцієнту стабільності імплантату. 

Найбільші зміни, щодо стабільності дентальних імплантатів були відмічені в 

пацієнтів обох груп через рік. Зокрема, у підгрупі IIа, де пацієнтам були 
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виготовлені повноцінні металокерамічні коронки через 6 місяців після 

встановлення імплантатів, було відмічено статистично недостовірне 

зниження коефіцієнту стабільності імплантату, а в IIб підгрупі, де 

ортопедичне лікування проводилось шляхом поступового збільшення 

оклюзійного навантаження на дентальний імплантат ми константували 

статистично достовірне (р<0,05) збільшення досліджуваного показника до 

(59,158 ± 0,405) од. 

Для визначення динаміки резорбції кісткової тканини в ділянці шийки  

імплантата оцінювали втрату  кісткової  тканини  в  перший  рік після його 

встановлення.  

Динаміку  резорбції  кісткової  тканини  в  ділянці  шийки  імплантата 

ми оцінювали  за даними комп’ютерної томографії одразу після втановлення 

дентальних імплантатів, через 6 та 12 місяців після встановлення імплантатів. 

Аналіз результатів проведених досліджень засвідчив, що рівень 

кісткової тканини навколо остеоінтегрованих дентальних імплантатів 

відрізняється, насамперед, залежно від протоколу ортопедичного 

навантаження.  

Результати визначення величини втрати кісткової тканини в пацієнтів 

клінічної групи II представлено в табл. 5.8. 

Таблиця 5.8. 

Втрата кісткової тканини в пацієнтів клінічної групи II (мм) 

№ підгрупи 

(кількість 

встановлених 

дентальних 

імплантатів 

Термін дослідження 

 

6 місяців 

Достовірність 

відмінностей 

(p) 

 

12 місяців 

Достовірність 

відмінностей 

(p) 

IIа (30) 0,623±0.019 р>0,05 1,197±0.033 р<0,05 

IIб (38) 0,642±0,025 р>0,05 0,681±0,028 р>0,05 

Достовірність 

відмінностей між 

групами 

(p) 

р>0,05 - р<0,05 - 
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Аналіз результатів проведених досліджень вказує на достовірні 

відмінності рівня кісткової тканини навколо остеоінтегрованих дентальних 

імплантатів, залежно від протоколу ортопедичного навантаження (р<0,05). 

Через 6 місяців після встановлення імплантатів була відмічена втрата 

кісткової тканини у пацієнтів обох груп дослідження на рівні (0,623±0,019) 

мм та (0,642±0,025) мм. Найбільші зміни, щодо стабільності дентальних 

імплантатів були відмічені в пацієнтів обох груп через рік. Так у підгрупі IIа, 

де пацієнтам були виготовлені повноцінні металокерамічні коронки, через 6 

місяців після встановлення імплантатів, була відмічена статистично 

достовірна втрата кісткової тканини (1,197±0.033) мм. Максимальне значення 

сягало 1,6 мм. Тоді як у групі IIб, де ортопедичне лікування проводилось 

шляхом поступового збільшення оклюзійного навантаження на дентальний 

імплантат ми не константували статистично достовірного (р<0,05) 

збільшення досліджуваного показника (0,681 ± 0,028)мм. 

Виходячи з результатів даного дослідження, можна зробити висновок, 

що існує взаємозв’язок між терміном початку навантаження та ступенем 

втрати периімплантантної кісткової тканини в умовах її недостатньої 

щільності.  

Поступове навантаження на дентальний імплантат, в умовах 

недостатньої щільності кісткової тканини, сприяє збереженню сталої 

кількості кістки навколо нього та пролонгації терміну служби ортопедичної 

конструкції загалом, що підтверджується суттєвою різницею показників 

втрати кісткової тканини в досліджуваній ділянці коміркового відростка в 

пацієнтів підгруп IIа та IIб – (1.197 ± 0.033)мм, проти (0,681 ± 0,028) мм (р < 

0,05) через 12 місяців після встановлення дентальних імплантатів та 

стабільністю показників у пацієнтів підгрупи IIб у більш віддалені терміни. 
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Висновки до розділу 5 

Стоматологічні захворювання призводять до часткової втрати зубів і 

деформації зубних рядів, які супроводжуються характерними стійкими 

патологічними морфо-функціональними змінами зубощелепної системи. 

Зростання стоматологічної захворюваності в сучасних умовах обумовлює 

актуальність поглибленого вивчення методів їх лікування. 

Одним із найбільш ефективних методів лікування часткової втрати і 

деформації зубних рядів є ортодонтичний спосіб заміщення дефекту зубного 

ряду. Складовою цього способу лікування дефектів зубного ряду є 

переміщення зубів, що заходяться поблизу дефекту. Переміщення зубів 

відбувається під дією сили, яку створює ортодонтичний апарат. Для того, 

щоб переміщення зуба було ефективним необхідно визначити величину та 

спосіб прикладання ортодонтичного зусилля, яке створюється 

ортодонтичним апаратом.  

Відповідь та ці питання виконано в цій роботі за допомогою механіко-

математичного моделювання процесів пересування зубів, яке дозволяє  

методично обґрунтувати ортодонтичний спосіб заміщення дефектів зубних 

рядів та надати рекомендації по лікуванню часткової втрати і деформації 

зубних рядів шляхом пересуванням зубів, що знаходяться поруч із дефектом 

зубного ряду. Об'єктом механіко-математичного моделювання є система, що 

складається з зубного ряду та встановленого на ньому апарата для 

дисталізації зубів. Розроблена механіко-математична модель також дає 

відповідь про величину опори необхідної для базування ортодонтичного 

апарата. 

Проведення такого лікування проводиться за допомогою спеціально 

розроблених ортодонтичних апаратів. У роботі описано конструкцію 

ортодонтичного апарата для дисталізації зубів, спосіб виготовлення такого 

апарата, методику його застосування і проведено розрахунок його 

направляючих балок та ортодонтичних пружин,. Особливістю процесу 
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створення апарата для дисталізації зубів є те, що він конструюється та 

збирається на set-up моделі, тобто моделі, яка відображає стан 

зубощелепного апарата вже після лікування. Завдяки цьому ортодонтичні 

зусилля, спрямовуються таким чином, щоб найбільш точно досягти 

необхідного результата лікування.  

У роботі була побудована модель тривалості лікування, у залежності 

від рентгенощільності кісткових тканин та віку пацієнтів. Ця модель 

розроблена на основі даних про лікування 130 пацієнтів із дефектами зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і застосовувалась із метою 

прогнозування часу для заміщення дефектів зубних рядів. Модель тривалості 

лікування виконано методами математичної статистики та регресійного 

аналізу. Для перевірки статистичних гіпотез застосували критерій Ст’юдента, 

а для порівняння дисперсій – критерій Фішера. 

Було наведено конкретний приклад лікування часткової втрати 

пацієнтом другого моляра запропонованим методом на кафедрах 

стоматології та ортопедичної стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика. 

Клінічна практика використання запропонованої методики показала її високу 

ефективність при усуненні конвергенції зубних рядів шляхом дисталізації 

окремих зубів із подальшим заміщенням цього дефекту зубного ряду за 

допомогою відомих технік ортопедичного лікування. 

Встановлена залежність між терміном початку навантаження та 

ступенем втрати периімплантантної кісткової тканини в умовах її 

недостатньої щільності. Поступове навантаження на дентальний імплантат в 

умовах недостатньої щільності кісткової тканини, сприяє збереженню сталої 

кількості кістки навколо нього та пролонгації терміну служби ортопедичної 

конструкції загалом, що підтверджується суттєвою різницею показників 

втрати кісткової тканини в досліджуваній ділянці коміркового відростка в 

пацієнтів підгруп IIа та IIб – (1.197±0.033) мм проти (0,681±0,028) мм 
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(р<0,05) через 12 місяців після встановлення дентальних імплантатів та 

стабільністю показників у пацієнтів підгрупи IIб у більш віддалені терміни. 
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РОЗДІЛ 6 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЕНТІВ ІЗ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ 

РЯДІВ, УСКЛАДНЕНИХ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ 

 

Результати аналізу проведених досліджень дозволили розкрити 

основні причинно-наслідкові зв'язки у формуванні та розвитку зубощелепних 

деформацій, обумовлених частковою втратою зубів в осіб різних вікових 

груп, патогенетичні механізми та фактори ризику розвитку ускладнень, у 

залежності від характеру компенсаційних можливостей зубощелепної 

системи.  

На заключному етапі дослідження на основі визначення характеру та 

ступеню морфо-функціональних порушень ЗЩС у хворих із частковою 

втратою зубів, ускладненою ЗЩД, з урахуванням результатів морфологічних 

досліджень, математичного моделювання та індивідуалізованих алгоритмів 

комплексної реабілітації нами проведено патогенетичне лікування 

репрезентативного контингенту хворих різних вікових груп із застосуванням 

як загальноприйнятих методик, так і власних розробок. Із  загальної кількості 

обстежених осіб (494 пацієнтів), з яких 455 -  хворих із дефектами зубних 

рядів у бічній ділянці віком від 18 до 59 років та 39 осіб контрольної групи 

такого ж віку без дефектів зубних рядів, було проведено лікування 241 

хворому віком від 18 до 59 років із ЗЩД різного ступеня вираженості. Особи 

аналогічного віку з інтактними зубними рядами та фізіологічними видами 

прикусу склали контрольну групу в кількості 20 осіб.  

Перед вибором тактики та методу реабілітації пацієнтів із дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, усім пацієнтам 

проводили визначення показників рентгенологічної щільності кісткової 

тканини в ділянці дефекту, а також враховували результати обстеження з 

урахуванням таких параметрів, як: 

1. Загальносоматичний стан хворого.          
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2. Фактори ризику карієсу. 

3. Фактори ризику захворювань тканин пародонта.         

4. Фактори ризику зубощелепних деформацій.   

5. Індекс Федорова-Володкіної.  

6. Індекс Green-Vermillion. 

7. Проба Шиллера –Пісарєва. 

8. Індекс РМА. 

9. Інтенсивність карієсу КПВ. 

10. Стан слизової оболонки ротової порожнини (параметри 

мікроциркуляції за данними ЛДФ та комп'ютерної капіляроскопії). 

11. Давність утворення дефекту. 

12. Кількість відсутніх зубів 

13. Кількість дефектів зубних рядів. 

14. Причина видалення зуба 

15. Пропозиція кісткової тканини в ділянці дефекту зубного ряду по 

ширині гребеня коміркового відростка за даними комп’ютерної томографії. 

16. Пропозиція кісткової тканини в ділянці дефекту зубного ряду по 

висоті від гребеня коміркового відростка до нижньощелепового каналу на 

нижній щелепі та до дна гайморової порожнини на верхній щелепі за даними 

комп’ютерної томографії .               

17. Товщина слизової оболонки в ділянці відсутніх зубів над 

гребенем коміркового відростка. 

18. Наявність запальних процесів у кістковій тканині в ділянці 

дефекту зубного ряду. 

19. Щільність кісткової тканини в ділянці дефекту зубного ряду за 

даними комп’ютерної томографії. 

20. Стан зубів обмежуючих дефект зубного ряду. 

  Відповідно до отриманих даних із урахуванням вищезазначених 

показників та факторів ризику ускладнень нами розроблені наступні варіанти 



194 

 

реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями. 

1. Дефект зубного ряду можливо замістити ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати, без використання 

кістковопластичного матеріалу з безпосереднім оклюзійним навантаженням. 

У разі необхідності проводили незначну пришліфовку конвергуючих 

поверхонь зубів, обмежуючих дефект, та висунутих зубів у бік дефекту 

зубного ряду, із подальшим захистом пришліфованих поверхонь емаль-

герметизуючим ліквідом. 

2.  Можливе заміщення дефекту зубного ряду ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати, без використання 

кістковопластичного матеріалу з поступовим оклюзійним навантаженням із 

попередньою ортодонтичною підготовкою шляхом дисталізації 

конвергованих зубів. 

3.  Можливе заміщення дефекту зубного ряду за допомогою 

ортодонтичного апарата власної конструкції шляхом мезіалізації 

конвергованих зубів в сторону дефекту зубного ряду до повного його 

закриття. 

4. Доцільно відмовитись від дентальної імплантації. Дефект зубного 

ряду заміщували мостоподібним протезом. 

 Залежно від стану зубів, обмежуючих дефект, протяжності дефекту 

зубного ряду та стану тканин пародонта зуби лишали вітальними або 

проводили ендодонтичну підготовку. Усім пацієнтам визначали стан пульпи 

зубів, які підлягали  препаруванню. Оцінювання проводили методом 

електроодонтометрії (ЕОД). Відповідно до отриманих результатів приймали 

рішення про доцільність залишати зуби вітальними. Покриття зуба коронкою 

не вважали за показ для ендодонтичної підготовки зуба. 

Одним із факторів, який обтяжує прогноз стабільності ендоосальних 

імплантатів, є явища остеопорозу (рарефікації) кісткової тканини, які 

супроводжуються зниженням щільності кісткової тканини, змінами її 
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мікроархітектоніки через порушення метаболізму зі зміщенням рівноваги в 

напрямку катаболізму, із переважанням його над 

процесами кістко утворення. Разом із тим,  вагомого значення набувають 

питання профілактики ускладнень дентальної імплантації, пов’язані з 

втратою кісткової тканини навколо дентальних імплантатів, що обумовлює 

скорочення як терміну їхньої служби, так і терміну користування 

ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати.  

При плануванні дентальної імплантації враховували результати 

попередніх досліджень (розділ 5), згідно яких поступове навантаження на 

дентальний імплантат, в умовах недостатньої щільності кісткової тканини, 

сприяє збереженню сталої кількості кісткової тканини навколо нього та 

пролонгації терміну служби ортопедичної конструкції загалом, що 

підтверджується суттєвою різницею показників втрати кісткової тканини в 

досліджуваній ділянці коміркового відростка та стабільністю показників у 

віддалені терміни.  

Розподіл обстежених осіб клінічних груп та підгруп за методом 

лікування представлено схематично (рис. 6.1.) 

      

Проведено лікування

241 хворих (18-59)років

(контрольна група – 20 осіб)

I група

18-29 років

(89 хворих)

II група

30-44 років

(80 хворих)

III група

45-59 років

(72 хворих)

1А – 34 особи

1Б – 39 осіб

1В – 8 осіб

1Г – 8 осіб

2А – 14 осіб

2Б – 42 особи

2В – 12 осіб

2Г – 12 осіб

3А – 11 осіб

3Б – 19 осіб

3В – 27 особи

3Г – 15 осіб

 

Рис. 6.1. Розподіл обстежених осіб клінічних груп та підгруп за 

методом лікування. 
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6.1. Особливості комплексного лікування хворих першої клінічної 

групи з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями 

До першої групи увійшло 138 пацієнтів із дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями віком від 18 до 29 років. 

У пацієнтів першої групи, більшість з яких (37%) звернулася для 

лікування в термін до трьох років після видалення зубів, найчастіше 

спостерігали поєднані переміщення в сагітальному та вертикальному 

напрямках у 44 осіб. У меншої кількості осіб, а саме в 35 та 21 пацієнта 

спостерігали  відповідно корпусне переміщення зубів, межуючих із дефектом 

у ділянку дефекту та зубоальвеолярне подовження зубів, позбавлених 

антагоністів. 

Нахил зубів у ділянку дефекту мав місце у чотирьох обстежених, 

приналежних до вікової групи 18-29 років, в яких видалення  першого або 

другого моляру відбувалося після прорізування третього моляра і тривалий 

час не заміщувалося тим чи іншим зубним протезом, деформування 

оклюзійної площини відбувалося за рахунок мезіального нахилу дистально 

розташованих молярів. Поворот зубів навколо своєї осі при частковій втраті 

зубів виявили лише  у восьми осіб, що склало 1,8% від загальної кількості 

осіб, а поєднані переміщення (поєднання декількох видів деформацій 

одночасно) - у 9,7 % пацієнтів від загальної кількості обстежених.  

Більшість пацієнтів першої групи (51 особа (37%)) звернулася до 

лікаря до трьох років після видалення зубів, 35% обстежених із дефектами 

зубних рядів від трьох до шести років і тільки 11,5% з дефектами утвореними 

від 11 до 16 років. 

Згідно  з аналізом результатів клініко-лабораторного обстеження, 

форми ЗЩД, давності утворення дефектів зубних рядів, показників щільності 

кісткової тканини, ступеня васкуляризації, та прогнозу перебігу 

захворювання із застосуванням аналізу вищезазначених параметрів, а також 
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патоморфологічних досліджень та математичного моделювання,  пацієнтів 

даної вікової групи в кількості 89 осіб, відповідно до методик  усунення ЗЩД 

та заміщення дефектів зубних рядів, було розподілено на 4 підгрупи, а саме: 

1. Підгрупа 1А - 34 особам із ЗЩД мінімальної вираженості 

проводили усунення деформації зубного ряду шляхом пришліфовування 

конвергуючих поверхонь зубів, обмежуючих дефект та зубів, позбавлених 

антагоністів у бік дефекту зубного ряду протилежної щелепи, із 

безпосереднім захистом пришліфованих поверхонь емаль-герметизуючим 

ліквідом із подальшим заміщенням дефекту зубного ряду ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати з безпосереднім 

оклюзійним навантаженням.  

2. Підгрупа  1Б - 39 пацієнтам усували деформацію зубного ряду 

шляхом ортодонтичної підготовки (дисталізація зубів, обмежуючих дефект 

дистально за допомогою ортодонтичного апарата власної конструкції Пат. 

116711 Україна, МПК (2017.01) А61С 7/00, А61С 8/00. Ортодонтичний 

апарат для дисталізації зубів / Біда О.В. (Україна), Оснач Р.Г. (Україна);  

заявники та  патентовласники Біда О.В., Оснач Р.Г., - № u 2017 01236; заявл. 

10.02.17; опубл. 25.05.17, Бюл. № 10. І з подальшим заміщенням дефекту 

зубного ряду ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантати з поступовим оклюзійним навантаженням. 

3. Підгрупа  1В - 8 пацієнтам  усунули деформацію та замістили 

дефект зубного ряду шляхом мезіалізації зубів, обмежуючих дефект 

дистально за допомогою ортодонтичного апарата власної конструкції  (Пат. 

82356 Україна, МПК (2013.01) А61С 7/00, А61С 8/00. Ортодонтичний апарат 

для мезіалізації жувальної групи зубів / Біда В.І. (Україна), Оснач Р.Г. 

(Україна),  Біда О.В. (Україна); заявник та патентовласник Національна 

медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - № u 2013 02672; 

заявл. 04.03.13; опубл. 25.07.13, Бюл. № 14., Пат. 105103 Україна, МПК 

(2014.01) А61С 7/00, А61С 7/12, А61С 8/00. Ортодонтичний апарат для 
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мезіалізації жувальної групи зубів / Біда В.І. (Україна), Оснач Р.Г. (Україна), 

Біда О.В. (Україна); заявник та патентовласник Національна медична 

академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика. - № а 2013 00264; заявл. 

08.01.13; опубл. 10.04.14, Бюл. № 7. 

4. Підгрупа  1Г - 8 пацієнтам усунули деформацію зубного ряду 

шляхом пришліфовування коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект 

та висунутих зубів у бік дефекту зубного ряду, із подальшим захистом 

пришліфованих поверхонь емаль-герметизуючим ліквідом, а дефект зубного 

ряду заміщували мостоподібним протезом.  

Слід відмітити, що переважна більшість осіб даної клінічної групи 

була реабілітована ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантати. Лікування проводилось як з попередньою ортодонтичною 

підготовкою (дисталізація зубів) - 39 осіб у підгрупі 1Б,  так і без - 34 особи в 

підгрупі 1А. 

Лікування хворих у підгрупі 1А за мінімальної вираженості ЗЩД 

проводили усуненням деформації зубного ряду шляхом пришліфовування 

конвергуючих поверхонь зубів, обмежуючих дефект та зубів, позбавлених 

антагоністів у бік дефекту зубного ряду протилежної щелепи, із 

безпосереднім захистом пришліфованих поверхонь емаль-герметизуючим 

ліквідом з подальшим заміщення дефекту зубного ряду ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати з безпосереднім 

оклюзійним навантаженням.  

Клінічний приклад реабілітації хворого з підгрупи 1А представлено на 

рис. 6.2, 6.3. 

Пацієнт  С., 1984 р.н., звернувся за медичною стоматологічною 

допомогою зі скаргами на наявність дефекту зубного ряду та утруднене 

жування. 
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Рис. 6.2.  Ортопантомограма пацієнта С., 1984 р.н. Наявні дефекти 

зубного ряду у ділянці 16 та 26 зубів. 

 

Після проведення комплексного обстеження були встановлені 

дентальні імплантати в ділянці відсутніх 16 та 26 зубів. 

 

Рис. 6.3.  Ортопантомограма пацієнта С., 1984 р.н. Встановлені 

дентальні імплантати в ділянці відсутніх зубів. 
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У подальшому було виготовлено коронки на основі діоксиду 

цирконію з опорою на дентальні імплантати (рис. 6.4. а), б), в)). 

          

 Рис. 6.4. а)                                             Рис. 6.4. б)                     

                    Рис. 6.4.  в) 

Рис. 6.4. (а),б),в)).  а), б) – керамічні коронки на основі діоксиду 

цирконію на індивідуально модельованих цирконієвих абатментах з опорою 

на дентальних імплантатах пацієнта С., 1984 р.н на гіпсовій моделі, та в) – в 

розібраному вигляді. 

Важливою вимогою до застосованого лікування вважали отримання 

стабільної оклюзії, відновлення функції жування та естетики. Пацієнтам 

першої клінічної групи в разі наявності дефекту зубного ряду понад семи 

років у більшості випадків проводили ортодонтичну підготовку у вигляді 

дисталізації зубів із подальшим заміщенням дефекту зубного ряду 

ортопедичною конструкцією опорою на дентальні імплантати. 
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Наводимо приклад з нашої клінічної практики. Лікування хворого М., 

1989 р.н. підгрупи 1Б шляхом дисталізації конвергованого зуба в бік дефекту 

зубного ряду проведено апаратом для дисталізації жувальної групи зубів 

власної конструкції, що ілюстровано на рис. 6.5. – 6.6. 

 

Рис. 6.5. Модель щелепи пацієнта М., 1989 р.н. Ортодонтичний апарат 

власної конструкції, зафіксований на моделі перед початком лікування. 

В умовах недостатньої щільності кісткової тканини та станах після 

аугментації кістковопластичного матеріалу діяли наступним чином. Після 

шести місяців періоду остеоінтеграції пацієнтам цієї групи було 

запропоновано та проведено протезування за таким протоколом: формувач 

ясен установлювався строком на 1 міс, через місяць установлювали абатмент 

з тимчасовою пластмасовою коронкою поза оклюзією, далі на один місяць 

виготовляли тимчасову коронку, яка сприймала оклюзійне навантаження, й 

на заключному етапі фіксували постійну металокерамічну 

коронку з оклюзійними співвідношеннями відповідно до концепції захищеної 

оклюзії. 



202 

 

 

Рис. 6.6. Пацієнт М., 1989 р.н. Через 8 місяців після фіксації 

ортодонтичного апарата на опорних зубах, лігатурою з’єднано 

мікроімплантат з апаратом. Після остеоінтеграції дентального імплантату 

встановлено формувач ясен. 

Оклюзійні співвідношення були вивірені таким чином, 

щоб контакт «зуб–імплантат» виникав лише після сильного змикання зубних 

рядів. Контакти в ділянці «зуб–імплантат» були пришліфовані на 

оклюзійному папері товщиною 200 мкм.  

Лікування хворих у підгрупі 1В у кількості вісім осіб проводили 

шляхом заміщення малого дефекту зубного ряду апаратом для мезіалізації 

жувальної групи зубів. Однією з ключових умов використання даної 

методики, була наявність антагонуючого зуба для останнього моляра після 

завершення лікування. 

 Для усунення дефекту ЗР у пацієнтів зазначеної підгрупи нами був 

використаний ‖Ортодонтичний апарат для мезіалізації жувальної групи 

зубів‖  власної конструкції (Патент на винахід №105103 від 10.04.2014), що 

передбачає виготовлення конструкції, яка складається з каркасу, з 

ортодонтичними кільцями, котрі розташовуються на опорних зубах, 

обмежуючих дефект та направляючі елементи, елементи фіксації каркасу та 

силові елементи натягу. Каркас складається з двох нерухомо з’єднаних між 
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собою ортодонтичних кілець, призначених для фіксації на двох премолярах, 

та третє ортодонтичне кільце, призначене для фіксації на другому або 

третьому молярі. Направляючі елементи конструкції встановлені та 

зафіксовані в оклюзійній площині за допомогою ортодонтичних трубок, 

котрі нерухомо зафіксовані на ортодонтичних кільцях із вестибулярної та 

язикової поверхонь. До ортодоничних кілець припаяні гачки з 

ортодонтичного дроту, виконані з можливістю одягання на них силових 

елементів – мезіалізуючих пружин, та міні-імплантата, призначеного для 

встановлення в коміркову кістку, до якого за допомогою металевої лігатури 

нерухомо прикріплений каркас. Описаний ортодонтичний апарат зображено 

на рисунку 6.7. 

 

 

 

Рис. 6.7.  Ортодонтичний апарат на гіпсовій моделі. 

Ортодонтичний апарат виготовляли лабораторним шляхом для 

кожного пацієнта індивідуально після отримання основних та допоміжних 

анатомічних відбитків із щелеп.  Обов’язковою умовою виконання апарата 

було виготовлення «сетап – моделі» за стандартною методикою для 

прогнозування правильного переміщення зубів. 

Перед фіксацією апарата, пацієнтам між опорними зубами фіксували 

сепараційні кільця для можливості розташування опорних елементів у 
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ротовій порожнині без препарування опорних зубів. Також після аналізу 

результатів комп’ютерної томографії встановлювали міні-імплантат у ділянці 

між коренями ікла і премолярами, що обмежували дефект ЗР, в ділянці 

перехідної згортки.  

 Кільця на опорні зуби фіксували за допомогою склоіономерного 

цементу в наступне відвідування. Активували апарат за допомогою пружин, 

прикладаючи відповідну силу.  З’єднання  каркасу ортодонтичного апарата з 

попередньо встановленим міні-імплантатом в ротовій порожнині проводили 

за допомогою металевої лігатури.  

Пацієнтам надавались рекомендації по догляду за незнімною 

ортодонтичною апаратурою і про необхідність підвищеної гігієни. Контроль 

переміщення зубів та подальша активація апарату проводилася кожного 

місяця протягом усього періоду лікування.  

Лікування вважали закінченим за відсутності дефекту зубного ряду, 

наявності щільного контакту між кільцями опорних та переміщуваних зубів 

та встановленні їх у правильне оклюзійне співвідношення з антогонуючими 

зубами. 

  Після закінчення лікування пацієнтам проводили вибіркове 

пришліфування переміщуваних зубів із метою усунення передчасних 

контактів і створення множинної ковзної оклюзії, рекомендували 

використання знімного ретенційного ортодонтичного апарата  з метою 

попередження  виникнення рецидиву протягом 1 року та контрольний огляд 

один раз на шість місяців.  

Пацієнтам підгрупи Г зазначеної групи для заміщення включених 

дефектів зубних рядів при наявності лікованих із приводу карієсу зубів, 

обмежуючих дефект, та відсутності умов для встановлення дентальних 

імплантатів  виготовляли мостоподібні протези. Опорні зуби намагались 

максимально залишати вітальними. 
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Ступінь функціональної реабілітації хворих зазначеної клінічної 

групи визначали на основі електроміографічних показників. Характер БЕА 

жувальних м’язів в осіб кожної вікової групи визначали до лікування та через 

шість місяців після завершення лікування в кожній підгрупі.  

Проведені  ЕМГ дослідження  показали, що в осіб із  дефектами 

зубних рядів відбувалися виражені в тій чи іншій мірі функціональні зміни в 

діяльності жувальних м'язів, які полягали в зниженні біоелектричної 

активності, середньої амплітуди  їхніх біопотенціалів, як при проведенні 

функціональної проби «максимальне стиснення жувальних м’язів у 

положенні центральної оклюзії», так і при проведенні проби «довільного 

жування».  

Найбільші зміни нами спостерігалися в осіб із давністю утворення 

дефектів від 11 до 16 років, що, на нашу думку, пов'язано зі значною 

давністю видалення зуба і вираженістю деформації зубощелепної системи.  

Після закінчення лікування пацієнтів першої клінічної групи 

показники ЕМГ зазнали  змін, динаміка яких наведена в табл. 6.1. 

Виходячи з даних представлених в табл. 6.1. можемо констатувати, 

що перед початком лікування відмічалися значні статистично достовірні 

зміни у визначених показниках БЕА жувальних м’язів у пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, порівняно з контрольною групою, тоді як через 

шість місяців після завершення лікування дані свідчать  про наближення 

показників ЕМГ у пацієнтів із дефектами зубних рядів до показників осіб 

контрольної групи.  

Через шість місяців після відновлення цілісності зубних рядів 

показники ЕМГ в осіб всіх підгруп майже прийшли до норми та були дещо 

кращими в осіб підгрупи 1А. 

 Зокрема, у пацієнтів підгрупи 1А, через шість місяців після 

завершення лікування була відсутня статистична достовірність у 

досліджуваних показниках середньої амплітуди стиснення (мкВ) 775±8,6 на 
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стороні дефекту проти 782±29,4 групи контролю, та середньої амплітуди 

жування (мкВ) 792±8,5 на стороні дефекту проти 808±18,9 групи контролю.  

Також зменшилася тривалість фази спокою (мсек) з відповідно 

230±5,1 на стороні дефекту та 191±5,8 на інтактній стороні до 185±6,5 на 

інтактній стороні та 177±5,9 стороні дефекту, що статистично не 

відрізняється від показників контрольної групи 172±12,9 (р≥0,05). 

Значення коефіцієнту ―К― в осіб підгрупи 1А після завершення 

лікування становило 1,10±0,02 (на стороні дефекту зубного ряду)  та 

1,08±0,03 (на інтактній стороні), проти  1,05±0,04 у осіб контрольної групи та 

статистично відрізнялось (р≤0,05) від показників досліджуваного параметру 

до лікування, а саме 1,59±0,03 на стороні дефекту та 1,18±0,02 на інтактній 

стороні. 

Найкращих показників БЕА жувальних м’язів з точки зору 

наближення до осіб контрольної групи вдалось досягнути в пацієнтів 

підгрупи 1Б, яким перед заміщенням дефекту зубного ряду проводили 

дисталізацію зубів, конвергованих у сторону дефекту зубного ряду, а в 

подальшому здійснювали протезування з опорою на дентальний імплантат.  

Через шість місяців після завершення лікування нами не відмічалося 

статистично достовірної різниці по даним середньої амплітуди стиснення, 

середньої амплітуди жування, тривалості фази активності, тривалості фази 

спокою та значення коефіцієнту ―К―. 

У пацієнтів, котрим заміщували дефекти зубних рядів 

мостоподібними протезами (підгрупа 1Г), попри наближення показників БЕА 

жувальних м’язів до осіб із контрольної групи після завершення лікування, 

більшість отриманих значень мала статистично достовірну відмінність, а 

саме, на стороні дефекту коефіцієнт ―К― становив 1,14±0,02 проти 1,05±0,04 

у осіб контрольної групи (р≤0,05), а середня амплітуда жування на інтактній 

стороні становила 776±9,4 проти 804±19,3 в осіб контрольної групи (р≤0,05). 
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Таблиця 6.1. 

Середні величини електроміографічних показників після завершення лікування пацієнтів I групи 

 

Досліджуваний  ЕМГ 

показник 
Жувальний м'яз 

  Підгрупи 

Контроль 

( n=11) 

До 

лікування 
2А 2Б 2В 2Г 

Середня 

амплітуда 

стиснення (мкВ) 

На стороні дефекту 

780±28,3 

490±9,1 775±8,6*º 769±9,0*  777±8,6* 761±9,2* 

На інтактній стороні 642±10,2 779±8,2* º 780±9,5 *º 775±8,2* º 
769±10,2* 

º 

Середня 

амплітуда жування 

(мкВ) 

На стороні дефекту 
808±18,9 

541±8,6 792±8,5* º 798±8,6*º 788±8,5* 776±9,4* 

На інтактній стороні 755±9,4 799±9,9* º 800±9,4 *º 796±9,9 *º 784±8,5*º 

Тривалість 

фази активності (мсек.) 

На стороні дефекту 
300±13,4 

457±5,8 320±5,3* 305±5,8* º 310±5,3* 306±5,5* 

На інтактній стороні 321±6,3 312±5,5* 304±6,3 *º 308±5,5 *º 310±6,1*º 

Тривалість 

фази спокою (мсек.) 

На стороні дефекту 
275±13,7 

224±5,5 264±6,3*º 268±5,2* º 258±6,0 *º 257±7,2*º 

На інтактній стороні 264±5,7 274±5,7 º 270±5,7 *º 273±5,8* º 268±6,3* 

«К» 

На стороні дефекту 

1,04±0,03 

1,59±0,03 1,10±0,02* 1,08±0,03*º 
 

1,12±0,02* 
1,14±0,02* 

На інтактній стороні 1,18±0,02 1,08±0,03*º   1,05±0,02 *º 1,1±0,04* 1,1±0,03* 

Примітки:  

º - достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення лікування (р≥0,05) у порівнянні із особами 

контрольної групи;  

*- достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення лікування (р≤0,05) у порівнянні із станом до 

лікування 
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При порівнянні ідентичних показників на стороні дефекту та інтактній 

стороні зубного ряду після завершення лікування у хворих всіх підгруп слід 

відзначити відсутність достовірної відмінності отриманих показників 

(р≥0,05). 

Гігієнічний стан ротової порожнини пацієнтів першої клінічної групи 

до та після завершення лікування, визначали за допомогою гігієнічних 

індексів Федорова-Володкіної та Green-Vermillion.                    

Результати підрахунку показників індексів Федорова-Володкіної та 

Green-Vermillion в обстеженого контингенту осіб першої клінічної групи, 

залежно від методики реабілітації порівняно зі станом до лікування, 

представлено в табл. 6.2.  

Таблиця 6.2 

Показники  індексу Федорова – Володкіної та Green-Vermillion в 

осіб першої клінічної групи до та через 6 місяців після завершення 

лікування 

            

 

 

Гігієнічний 

індекс 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
 

г
р

у
п

а
 

Д
о
 л

ік
у
в

а
н

н
я

 

Підгрупи  

1А 

(М ± м) 
 (р) * 

1Б 

(М ± м) 
 (р) * 

1В 

(М ± м) 
 (р) * 

1Г 

(М ± 

м) 

(р) * 

Федорова – 

Володкіної 
1,34 ± 

0,034 

2,38 

±0,034 

1,52± 

0,032 
p≤0,05 

1,70± 

0,039 
p≤0,05 

1,66± 

0,025 
p≤0,05 

1,78± 

0,065 
p≤0,05 

Green-

Vermillion 
0,98± 

0,024 

1,84±

0,050 

1,11± 

0,055 
p>0,05 

1,16± 

0,055 
p>0,05 

1,22± 

0,069 
p>0,05 

1,81± 

0,087 
p≤0,05 

      Примітка. *- достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення 

лікування, у порівнянні з контрольною групою.  

                  

Як видно з представленої таблиці 6.2., значення індексу Федорова-

Володкіної та Green-Vermillion після заміщення дефектів зубних рядів 

суттєво відрізняються порівняно зі станом до лікування та наближаються до 

показників контрольної групи.  
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Оцінюючи показники індексу Green-Vermillion, можна констатувати 

той факт, що в пацієнтів підгруп 1А, 1Б та 1В значення індексу через 6 

місяців після завершення лікування були на рівні 1,11±0,055, 1,16±0,055 та 

1,22±0,069 відповідно, що відповідало доброму стану гігієни ротової 

порожнини та статистично не відрізнялись від показників контрольної групи 

0,98±0,024 (p>0,05). Найгірший рівень гігієни ротової порожнини ми 

спостерігали в підгрупі пацієнтів, яким заміщення дефекту зубного ряду 

проводили шляхом виготовлення мостоподібного протезу (1Г). Рівень гігієни 

був переважно на задовільному і незадовільному рівні та складав 

(1,98±0,065) бала, що статистично більше за показник осіб контрольної групи 

0,98±0,024 (p≤0,05) та фактично не відрізняється від стану перед початком 

лікування 1,84±0,050. 

Дещо інша тенденція спостерігалась при оцінці показників індексу 

Федорова – Володкіної. У пацієнтів підгруп 1А, 1Б та 1В значення індексу 

через шість місяців після завершення лікування відповідали переважно 

задовільному стану ротової порожнини, що було звичайно краще за 

переважно незадовільні значення індексу перед початком лікування, але 

достовірно більше за стан гігієни осіб контрольної групи. Покращення в 

показниках ми пояснюємо дієвими уроками гігієни за доглядом ротової 

порожнини. 

Результати обрахунку показників індексів Федорова-Володкіної та 

Green-Vermillion в обстеженого контингенту осіб першої клінічної групи 

залежно від методики реабілітації порівняно зі станом до лікування 

представлено діаграмою (рис. 6.8).  

Характер оклюзійних співвідношень в осіб із включеними дефектами 

зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями, через 6 місяців 

після завершення лікування оцінювали за допомогою Т-Scan ІІІ. 
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Рис. 6.8. Результати обрахунку показників індексів Федорова-

Володкіної та Green-Vermillion у обстеженого контингенту осіб першої 

клінічної групи залежно від методики реабілітації порівняно зі станом до 

лікування. 

 

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із 

наявними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними 

деформаціями, порівняно з нормою  було обстежено за допомогою Т-Scan ІІІ 

38 пацієнтів віком від 18 до 29 років із дефектами зубних рядів через 6 

місяців після лікування різними методиками, у тому числі й контрольну 

групу (12 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду, з інтактними зубними 

рядами. 

Результати  проведеного  дослідження  засвідчили,  що  в  пацієнтів  із  

контрольної групи індекс асиметрії становив 4,0±0,94 і свідчив про 

раціональний розподіл оклюзійного тиску між правою і лівою сторонами 

зубного ряду. Проміжок  часу  від  першого  до  стабільного  множинного  

оклюзійного контакту  становив (0,18±0,03) сек.,  а час  дисклюзії  -  

(0,27±0,02) сек. Передчасних контактів у пацієнтів виявлено не було. Площа 

оклюзійних контактів становила 38,4±0,42. 

У той же час ми діагностували достовірно відмінні результати, при 

визначенні аналогічних показників в осіб після заміщення дефектів зубних 



211 
 

рядів, які засвідчили  наближення показників оклюзійних співвідношень до 

показників контрольної групи.  Отримані дані представлені в табл. 6.3.   

                                                                                                                                              

Таблиця 6.3 

Середні параметри оклюзії після завершення лікування пацієнтів I 

групи 

 

Досліджуваний  ЕМГ 

показник 

Контроль 

( n=10) 

До 

лікуванн

я 

Підгрупи 

А Б В Г 

Індекс асиметрії сили 

між сторонами, % 
4,0±0,94 15,9±4,6 4,3±0,82 º* 4,7±0,64* 4,7±0,71* 6,3±0,79* 

Час настання 

максимальної 

кількості 
зубних контактів, с 

0,18±0,03 0,41±0,04 0,21±0,04 º* 0,23±0,05* 0,26±0,04* 0,29±0,05* 

Час дизоклюзії 0,27±0,02 0,43±0,03 0,30±0,02 º* 0,31±0,02* 0,33±0,04* 0,35±0,03* 

Площа оклюзійних 

контактів, мм
2
 

 

38,4±0,42 

 

21,1±0,29 

 

36,2±0,31 º* 

 

36,3±0,38* 

 

31,2±0,46* 

 

32,2±0,38* 

Примітки: º - достовірність відмінностей через 6 місяців після 

завершення лікування (р≥0,05), у порівнянні з особами контрольної групи;  

* - достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення 

лікування (р≤0,05), у порівнянні зі станом до лікування. 

 

 Виходячи з даних, представлених у табл. 6.3. можемо відмітити, що 

найкращі результати наближені до показників контрольної групи було 

отримано в пацієнтів підгрупи 1А, а найгірші в 1Г. Водночас, у всіх 

підгрупах дослідження отримані показники були достовірно кращі за дані, 

отримані перед початком лікування. Так, наприклад, оцінюючи площу 

оклюзійних контактів, слід зазначити, що на початку лікування в осіб віком 

від 18 до 29 років із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, цей показник становив 21,1±0,29, у осіб контрольної групи 

38,4±0,42.  

Після завершення лікування в пацієнтів підгрупи 1А та 1Б було 

отримано найближчі параметри до показників контролю, а саме 36,2±0,31 та 

36,3±0,38 відповідно (р≥0,05), а в підгрупах 1 В та 1 Г дещо гірші результати, 

а саме 31,2±0,46 та 32,2±0,38, що достовірно  відрізнялось від осіб 
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контрольної групи (р≤0,05). 

Середні параметри оклюзії пацієнтів після завершення лікування 

пацієнтів I групи порівняно зі станом до лікування та контрольною групою, 

представлені діаграмою (рис 6.9). 
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Рис. 6.9. Середні параметри оклюзії пацієнтів після завершення 

лікування пацієнтів I групи порівняно зі станом до лікування та контрольною 

групою 

 

6.2. Особливості комплексного лікування хворих другої клінічної 

групи з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями. 

Для визначення клініко-патогенетичних особливостей перебігу 

часткової втрати зубів із метою обрання раціональних методів комплексного 

лікування і реабілітації осіб від 30 до 44 років із дефектами зубних рядів, 

ускладненими зубощелепними деформаціями, нами було проведено 

обстеження з застосуванням клінічних і спеціальних методів 162 пацієнтів 

цієї вікової групи, що склало 35,6 % від загальної кількості обстежених. 

Вибір методу лікування обґрунтовувався як за результатами клінічних та 
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спеціальних досліджень зазначеного контингенту осіб, так і на основі аналізу 

результатів експериментальних досліджень, наведених у розділах 4 та 5. 

Слід зазначити, що більшість пацієнтів даної клінічної групи, а саме 

42 та 54 особи, мали дефекти зубних рядів із давністю утворення від 3 до 6 та 

від 7 до 10 років. Тільки в 31 пацієнта з 162 у групі було діагностовано 

дефект зубного ряду з давністю утворення до 3 років. 

При обстеженні пацієнтів 2 вікової групи (30-44 роки), найбільш 

поширеними видами зубощелепних деформацій були виявлені наступні: у  48 

осіб виявили  нахил зубів, межуючих із дефектом в бік дефекту, а в 49 осіб 

поєднані переміщення в сагітальному та вертикальному напрямках.  

При вертикальних деформаціях у 87% осіб, незалежно від терміну 

втрати зубів, мала місце гіпертрофія коміркового відростка при нормальному 

співвідношенні позакоміркової і внутрішньокоміркової частин зуба. Форма 

вертикального переміщення зубів на тлі атрофії коміркової кістки, що 

супроводжувалося подовженням клінічних коронок та оголенням шийок 

зубів спостерігалася лише 13 % пацієнтів даної групи.  

Переміщення зубів із нахилом у ділянку дефекту ЗР у пацієнтів даної 

групи спостерігали в 10,5 % від загальної кількості обстежених, в яких 

видалення  першого або другого моляру відбулося до прорізування третього 

моляра і пройшов  досить великий проміжок часу  

Нахил зубів у ділянку дефекту спостерігали в 10,5 % обстежених 2 

групи, проти 0,88 % осіб 1-ої вікової групи, що достовірно різнилося між 

собою (р≤0,05), в яких видалення  першого або другого моляру відбувалося 

після прорізування третього моляра і тривалий час не заміщувалося тим чи 

іншим зубним протезом. 

Корпусне переміщення зубів, межуючих із дефектом у ділянку 

дефекту в пацієнтів 2 вікової групи склало лише 2,8 % обстежених, що було 

значно менше (р≤0,05) порівняно з аналогічною деформацією в пацієнтів 1 

вікової групи – 7,7 % відповідно. Такий низький відсоток даної патології 

можна пояснити тим, що в більшості пацієнтів 30-44 років видалення  
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першого або другого моляру відбулося після прорізування третього моляра, в 

той час, як видалення зубів у пацієнтів 1 вікової групи відбулося до 

прорізування третього моляра. 

Поворот зубів навколо своєї осі при частковій втраті зубів виявили  у  

2,4% осіб 2-ої групи, проти 1,8 % осіб 1 вікової групи. Різниця показників 

була статистично не достовірною (р≥0,05.)  

Поєднані переміщення спостерігали в більшості пацієнтів - 49 осіб, 

що склало 10,8 %  пацієнтів серед загальної кількості обстежених.  

Згідно з аналізом результатів клініко-лабораторного обстеження, 

форми ЗЩД, давності утворення дефектів зубних рядів, показників щільності 

кісткової тканини, ступеня васкуляризації, та прогнозу перебігу 

захворювання з застосуванням інтерактивної комп’ютерної програми, а 

також патоморфологічних досліджень та математичного моделювання,  

пацієнтів даної вікової групи в кількості 80 осіб відповідно до методик  

усунення ЗЩД та заміщення дефектів зубних рядів було розподілено на 4 

підгрупи, а саме: 

1.  Підгрупа 2А - 14 особам із ЗЩД мінімальної вираженості 

проводили усунення деформації зубного ряду шляхом пришліфовування 

конвергуючих поверхонь зубів, обмежуючих дефект та зубів, позбавлених 

антагоністів у бік дефекту зубного ряду протилежної щелепи, із 

безпосереднім захистом пришліфованих поверхонь емаль-герметизуючим 

ліквідом із подальшим заміщенням дефекту зубного ряду ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати з безпосереднім 

оклюзійним навантаженням.  

2. Підгрупа  2Б - 42 - пацієнтам усували деформацію зубного ряду 

шляхом ортодонтичної підготовки (дисталізація зубів, обмежуючих дефект 

дистально за допомогою ортодонтичного апарата власної конструкції Пат. 

116711 Україна, МПК (2017.01) А61С 7/00, А61С 8/00. Ортодонтичний 

апарат для дисталізації зубів / Біда О.В. (Україна), Оснач Р.Г. (Україна);  

заявники та  патентовласники Біда О.В., Оснач Р.Г., - № u 2017 01236; заявл. 
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10.02.17; опубл. 25.05.17, Бюл. № 10. І з подальшим заміщенням дефекту 

зубного ряду ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантати з поступовим оклюзійним навантаженням. 

3. Підгрупа  2В – 12 пацієнтам  усували деформацію та заміщували 

дефект зубного ряду шляхом мезіалізації зубів, обмежуючих дефект 

дистально за допомогою ортодонтичного апарата власної конструкції  (Пат. 

82356 Україна, МПК (2013.01) А61С 7/00, А61С 8/00. Ортодонтичний апарат 

для мезіалізації жувальної групи зубів / Біда В.І. (Україна), Оснач Р.Г. 

(Україна),  Біда О.В. (Україна); заявник та патентовласник Національна 

медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. - № u 2013 02672; 

заявл. 04.03.13; опубл. 25.07.13, Бюл. № 14., Пат. 105103 Україна, МПК 

(2014.01) А61С 7/00, А61С 7/12, А61С 8/00. Ортодонтичний апарат для 

мезіалізації жувальної групи зубів / Біда В.І. (Україна), Оснач Р.Г. (Україна), 

Біда О.В. (Україна); заявник та  патентовласник Національна медична 

академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика. - № а 2013 00264; заявл. 

08.01.13; опубл. 10.04.14, Бюл. № 7. 

4. Підгрупа  2Г - 12 пацієнтам усунули деформацію зубного ряду 

шляхом пришліфовування коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект 

та висунутих зубів у бік дефекту зубного ряду, із подальшим захистом 

пришліфованих поверхонь емаль-герметизуючим ліквідом, а дефект зубного 

ряду заміщували мостоподібним протезом.  

Слід відмітити, що переважна більшість осіб даної клінічної групи 

була реабілітована ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантати. Лікування проводилось як із попередньою ортодонтичною 

підготовкою (дисталізація зубів) - 42 осіб у підгрупі 2Б,  так і без останньої - 

14 осіб у підгрупі 2А. 

При плануванні встановлення дентальних імплантатів, на додаток до 

двовимірних методів ренгенологічного дослідження, для об’єктивної 

кількісної та якісної оцінки твердих тканин зубів та кісткової тканини щелеп 

в осіб із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 
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деформаціями, проводили комп’ютерну томографію. До проведення даного 

дослідження пацієнту проводили інструктаж про майбутню процедуру 

і про те як необхідно поводитися під час томографії. Перегляд та аналіз 

реконструйованої кісткової тканини в форматі DICOM, отриманої за 

допомогою комп'ютерного томографа (КТ) проводили за допомогою  

комп'ютерних програм RealScan-CD Viewer та Planmeca Romexis Viewer. 

При виборі тактики оклюзійного навантаження особливу увагу 

приділяли визначенню параметрів щільності кісткової тканини як у ділянці 

дефекту зубного ряду середньої в цілому (рис 6.10), так і зокрема, у ділянці 

розташування майбутнього імплантату (рис 6.11). Також для пошарового 

аналізу щільності кісткової тканини проводили сегментацію досліджуваної 

ділянки (рис 6.12). 

 

Рис 6.10. Скріншот комп’ютерної томограми протоколу дослідження 

пацієнтки К. 1981 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання 

ширини гребеня коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 
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Рис 6.11. Скріншот комп’ютерної томограми протоколу дослідження 

пацієнтки К. 1981 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання 

ширини гребеня коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 

 

 

 

Рис 6.12. Скріншот комп’ютерної томограми протоколу дослідження 

пацієнтки К. 1981 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання 

ширини гребеня коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 
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Виходячи з отриманих показників, оцінювали кількісні та якісні 

показники щільності кісткової тканини. Якість кісткової тканини всіх 

обстежуваних пацієнтів оцінювали за класифікацією U.Likholm G. Zarb, С. 

Mich K. Judi, яка передбачає виділення 4 класів (типів) якості кісткової 

тканини щелеп (D1-D4). Відповідно до цієї класифікації якість кісткової 

тканини розглядали за відсотковим співвідношенням кортикальної та 

губчастої частин щелеп.  

Далі переходили безпосередньо до планування встановлення 

дентального імплантату в ділянці дефекту зубного ряду. (рис. 6.13, 6.14.) 

 

 

 

Рис. 6.13.  Скріншот комп’ютерної томограми протоколу дослідження 

пацієнтки К. 1981 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання 

ширини гребеня коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 
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Рис. 6.14.  Скріншот комп’ютерної томограми протоколу дослідження 

пацієнтки К. 1981 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання 

ширини гребеня коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 

 

Після завершення лікування оцінювали його якість за допомогою 

комп’ютерної томографії (рис 6.15.). 

Реабілітація пацієнта з дефектом зубного ряду за допомогою 

дентальної імплантації ілюстрована наступним клінічним прикладом. 

Пацієнт Ц., 1989 р.н., звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі 

скаргами на біль ниючого характеру, що періодично виникає в ділянці 

дефекту зубного ряду, заміщеного мостоподібним протезом консольного 

типу. За даними анамнезу, 46 зуб був зруйнований та видалений у наслідок 

карієсу та його ускладнень. Рік тому, пацієнту було відновлено цілісність 

зубного ряду мостоподібним протезом, консольного типу, з опорою на 47 

зуб. 

Для оцінки загального стану зубощелепної системи, під час 

первинного обстеження була виконана ортопантомограма, яка представлена 

на рис 6.16. та комп’ютерна томографія, яка представлена на рис 6.17. 
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Рис. 6.15.  Скріншот комп’ютерної томограми протоколу дослідження 

пацієнтки К. 1981 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання 

ширини гребеня коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 

 

 

 

Рис. 6.16. Ортопантомограма пацієнта Ц., 1989 р.н. Відсутній зуб в 

ділянці 46 зубу. Дефект відновлено консольним протезом з опорою на 47 зуб. 

Хронічні періодонтити 24,25,26,36 зубів та множинні каріозні порожнини.  
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Рис 6.17. Скріншот комп’ютерної томограми протоколу дослідження 

пацієнта Ц., 1989 р.н. за допомогою Planmeca Romexis Viewer. Вимірювання 

ширини гребеня коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду. 

 

За результатами визначення індексу гігієни та стану тканин пародонта 

були встановлені наступні показники: індекс  гігієни –2,96; індекс РМА  - 

10,2. 

Показники ЕМГ: середня амплітуда стиснення: на стороні 

консольного протезу ЗР – 783 мкВ; - на інтактній стороні ЗР – 840 мкВ; 

середня амплітуда жування:  на стороні дефекту ЗР – 794 мкВ; - на інтактній 

стороні ЗР – 815 мкВ; тривалість фази БЕА - на стороні дефекту ЗР – 313 

мсек; - на інтактній стороні ЗР – 312 мсек; тривалість фази БЕС - на стороні 

дефекту ЗР – 287 мсек; - на інтактній стороні ЗР – 308 мсек; показники К: на 

стороні дефекту ЗР – 1,09; - на інтактній стороні ЗР – 1,01 мсек. 

Показники мікроциркуляції: - у ділянці альвеолярних ясен – 30,6 

пф.од.;  - у ділянці маргінальних ясен – 14,7 пф.од.; - у ділянці перехідної 

складки – 41,0 пф.од. 

 Рентгенологічна щільність кісткової тканини у ділянці дефекту 

відповідає типу D3 за Misсh.   



222 
 

З огляду на рухомість 47 зуба, значний набряк м’яких тканин у 

ділянці проміжної частини протеза, постійне перевантаження опорного зубу 

та прогресуючу атрофію кісткової тканини в ділянці видаленого зуба, було 

прийнято рішення зняти консольний протез.  

Після зняття протеза діагностовано рухомість 47 зуба 2 ступеню, та 

виразку в ділянці дефекта зубного ряду. 

Для заміщення дефекту зубного ряду було прийнято рішення 

застосувати метод дентальної імплантації.  

За допомогою комп’ютерної томографії було визначено ширину та 

висоту гребеня коміркового відростка в ділянці дефекту зубного ряду, та 

прийнято рішення встановити дентальний імплантат діаметром 4,5 мм та 

довжиною 11,5 мм (рис 6.18). 

 

 

 

Рис. 6.18. Скріншот комп’ютерної томограми пацієнта Ц., 1989 р.н. з 

визначенням розмірів коміркового відростка від гребеня до 

нижньощелепового каналу. 

 

Навантажувати імплантат постійною ортопедичною конструкцією було 

вирішено через 3 місяці після встановлення дентального імплантату.  
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Результати санації ротової порожнини та відновлення цілісності зубного 

ряду представлені на рис. 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23. 

 

 

 

Рис. 6.19. Пацієнт Ц., 1989 р.н. Центральне співвідношення щелеп після 

закінчення лікування 

 

  

 

Рис. 6.20.  Пацієнт Ц., 1989 р.н. Бічна ліва латероклюзія.     
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Рис 6.21. Пацієнт Ц., 1989 р.н. Металокерамічна коронка з опорою на 

дентальний імплантат зафіксована в ротовій порожнині. 

  

Рис. 6.22. Пацієнт Ц., 1989 р.н. Вид оклюзійної поверхні нижньої 

щелепи  після закінчення лікування.        

 

Рис. 6.23. Пацієнт Ц., 1989 р.н. Вид оклюзійної поверхні верхньої 

щелепи  після закінчення лікування. 
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Результати визначення індексу гігієни та стану тканин пародонта в 

кінці лікування:  індекс  Ведорова–Володкіної 1,6 балів, Індекс Green-

Vermillion 1,0 балів; індекс РМА  - 19,8 %;  через 6 місяців після завершення 

лікування  - 0,44 балів і 7,5 % відповідно. 

Показники ЕМГ через 6 місяців після завершення лікування: середня 

амплітуда стиснення: - на стороні заміщеного дефекту ЗР – 841 мкВ; - на 

інтактній стороні ЗР – 828 мкВ; середня амплітуда жування:  на стороні 

заміщеного дефекту ЗР – 846 мкВ; - на інтактній стороні ЗР – 819 мкВ; 

тривалість фази БЕА - на стороні заміщеного дефекту ЗР – 309 мсек; - на 

інтактній стороні ЗР – 315 мсек; тривалість фази БЕС - на стороні заміщеного 

дефекту ЗР – 303 мсек; - на інтактній стороні ЗР – 300 мсек; показники К: на 

стороні заміщеного дефекту ЗР – 1,01; - на інтактній стороні ЗР – 1,05 мсек. 

Показники мікроциркуляції через 6 місяців після лікування в ділянці 

46 зуба: - у ділянці коміркових ясен – 27,9 пф.од.;  - в області маргінальних 

ясен – 15,1 пф.од.; - у ділянці перехідної складки – 35,7 пф.од. 

Результати проведеного лікування проконтролювали за допомогою 

ортопантомографії (рис. 6.24). 

Характер БЕА жувальних м’язів в осіб кожної вікової групи визначали 

електроміографічно до лікування та через шість місяців після завершення 

лікування в кожній підгрупі.  

Проведені  ЕМГ дослідження  показали, що в осіб із дефектами 

зубних рядів відбувалися виражені в тій чи іншій мірі функціональні зміни в 

діяльності жувальних м'язів, які полягали у зниженні біоелектричної 

активності і середньої амплітуди їхніх біопотенціалів як при пробі 

стиснення, так і при проведенні проби довільного жування.  

Найбільші зміни ми спостерігали в осіб із давністю утворення 

дефектів понад 11 років, що пов'язано зі значною давністю видалення зуба і 

вираженістю деформації зубо-щелепної системи.  
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Рис. 6.24.  Ортопантомограма пацієнта Ц., 1989 р.н., після завершення 

лікування. 

 

Після закінчення лікування пацієнтів другої клінічної групи 

показники ЕМГ зазнали  змін, динаміка яких наведена в табл. 6.4. 

Виходячи з даних, представлених в табл. 6.4. можемо відмітити, що 

перед початком лікування спостерігалися значні статистично достовірні 

зміни у визначених показниках БЕА жувальних м’язів у пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, порівняно з контрольною групою, тоді як через 

шість місяців після завершення лікування отримані дані вказують на 

наближення показників ЕМГ у пацієнтів із дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями, до показників осіб контрольної 

групи.  

Через шість місяців після відновлення цілісності зубних рядів 

показники ЕМГ в осіб всіх підгруп майже прийшли до норми та були дещо 

кращими в осіб підгрупи 2Б. 
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Таблиця 6.4. 

Середні величини електроміографічних показників після завершення лікування пацієнтів другої групи 
 

Досліджуваний  ЕМГ 

показник 
Жувальний м'яз 

  Підгрупи 

Контроль 

( n=11) 

До 

лікування 
2А 2Б 2В 2Г 

Середня 

амплітуда 

стиснення (мкВ) 

На стороні дефекту 
781±29,1 

498±10,6 769±8,5*º 774±9,1*  771±8,6* 759±9,4* 

На інтактній стороні 643±10,2 775±8,3* º 780±9,3 *º 775±8,2* º 763±9,1* º 

Середня 

амплітуда жування (мкВ) 

На стороні дефекту 
807±18,5 

530±9,2 782±8,6* º 799±8,8*º 785±8,4* 773±9,1* 

На інтактній стороні 768±9,9 799±9,6* º 802±9,0 *º 797±9,8 *º 779±8,2*º 

Тривалість 

фази активності (мсек.) 

На стороні дефекту 
299±12,2 

464±5,5 312±5,1* 306±6,2*º 311±5,1* 305±5,7* 

На інтактній стороні 341±6,2 309±5,7* 305±6,2 *º 307±5,3 *º 311±6,3*º 

Тривалість 

фази спокою (мсек.) 

На стороні дефекту 
286±13,9 

214±5,5 253±6,4*º 267±5,2* º 257±6,1 *º 259±7,7*º 

На інтактній стороні 234±5,7 267±5,7 º 276±5,7 *º 282±5,8* º 278±6,9* 

«К» 
На стороні дефекту 

1,04±0,03 
1,57±0,04 1,09±0,02* 1,07±0,02*º 1,11±0,02* 1,13±0,02* 

На інтактній стороні 1,17±0,03 1,07±0,03*º   1,05±0,03 *º 1,1±0,04* 1,11±0,03* 
 

Примітки:  

º - достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення лікування (р≥0,05), у порівнянні з особами 

контрольної групи;  

*- достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення лікування (р≤0,05), у порівнянні зі станом до 

лікування. 
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Через шість місяців після заміщення дефектів зубних рядів 

ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати, яким 

передувала ортодонтична підготовка у вигляді дисталізації конвергованих 

зубів у ділянку дефекту зубного ряду в підгрупі 2Б середня амплітуда 

стиснення на стороні дефекту зубного ряду збільшилась до (774 ± 9,1) мкВ 

проти  (498 ± 10,6) мкВ до лікування (р ≤ 0,05) і наблизилась до показників 

контрольної групи -  (781 ± 29,1) мкВ. На інтактній стороні зубного ряду 

даний показник також через 6 місяців після завершення лікування був у 

межах норми.  

Середня амплітуда жування в осіб підгрупи 2Б у визначений термін 

після завершення лікування на стороні дефекту становила (799 ± 8,8) мкВ, на 

інтактній стороні – (802±9,0) мкВ проти аналогічних показників контрольної 

групи  - (807±18,5) мкВ (р ≥ 0,05). Тоді як на початку лікування цей показник 

складав (530±9,2) мкВ на стороні дефекту та (768±9,9) мкВ на інтактній 

стороні зубного ряду. 

Значення коефіцієнту ―К― у осіб підгрупи 2Б після завершення 

лікування прийшло до норми і становило на стороні дефекту 1,07 ± 0,02 і на 

інтактній стороні - 1,05 ± 0,03, проти контролю – 1,04 ± 0,03 (р ≥ 0,05), що 

достовірно менше за середній показник отриманий до початку лікування 1,57 

± 0,0 (р ≤ 0,05) на стороні дефекту  та  1,17 ± 0,03 (р ≤ 0,05) на інтактній 

стороні зубного ряду. 

Гігієнічних стан ротової порожними пацієнтів другої клінічної групи 

до та після завершення лікування, визначали за допомогою гігієнічних 

індексів Федорова-Володкіної та Green-Vermillion.                    

Результати підрахунку показників індексів Федорова-Володкіної та 

Green-Vermillion в обстеженого контингенту осіб другої клінічної групи, 

залежно від методики реабілітації, порівняно зі станом до лікування та 

контрольною групою, представлено в табл. 6.5. 
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 Таблиця 6.5. 

Показники  індексу Федорова – Володкіної та Green-Vermillion в 

осіб другої клінічної групи до та через 6 місяців після завершення 

лікування 

            

 

 

Гігієнічний 

індекс 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
 

г
р

у
п

а
 

Д
о
 л

ік
у
в

а
н

н
я

 

Підгрупи  

2А 

(М ± м) 
 (р) * 

2Б 

(М ± м) 
 (р) * 

2В 

(М ± м) 
 (р) * 

2Г 

(М ± м) 
(р) * 

Федорова – 

Володкіної 
 1,49± 

0,055 

2,94±

0,034 

1,88± 

0,032 
p≤0,05 

1,78± 

0,039 
p≤0,05 

1,71± 

0,025 
p≤0,05 

2,08± 

0,065 
p≤0,05 

Green-

Vermillion 
1,09± 

0,040 

2,14±

0,048 

1,14± 

0,054 
p>0,05 

1,12± 

0,045 
p>0,05 

1,25± 

0,052 
p>0,05 

1,79± 

0,069 
p≤0,05 

     Примітка *- достовірність відмінностей через 6 місяців після 

завершення лікування у порівнянні із контрольною групою.  

 

Як видно з представленої табл. 6.5., показники індексів Федорова-

Володкіної та Green-Vermillion після заміщення дефектів зубних рядів 

зазнали суттєвих змін порівняно зі станом до лікування, та наблизились до 

показників контрольної групи. 

 Оцінюючи показники індексу Green-Vermillion, можна констатувати 

той факт, що в пацієнтів підгруп 2А, 2Б та 2В значення індексу через 6 

місяців після завершення лікування були на рівні 1,14 ± 0,054, 1,12 ± 0,045 та 

1,25 ± 0,052 відповідно, що відповідало доброму стану гігієни ротової 

порожнини та статистично не відрізнялись від показників контрольної групи 

- 1,09 ± 0,040 (p > 0,05).  

Найгірший рівень гігієни ротової порожнини спостерігався в підгрупі 

пацієнтів, яким заміщення дефекту зубного ряду відбувалось шляхом 

виготовлення мостоподібного протезу (2Г). Рівень гігієни був переважно на 

задовільному і не задовільному рівні та складав (1,79 ± 0,069) бала, що 

статистично більше за показник осіб контрольної групи (1,09 ± 0,040) (p ≤ 
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0,05) та фактично не відрізняється від стану перед початком лікування (2,14 ± 

0,048). 

Дещо інша тенденція спостерігалась при оцінці показників індексу 

Федорова – Володкіної.  

У пацієнтів підгруп 2А, 2Б та 2В значення індексу через 6 місяців 

після завершення лікування відповідали переважно задовільному стану 

ротової порожнини, що було звичайно краще за переважно не задовільні 

значення індексу перед початком лікування, але достовірно більше за стан 

гігієни осіб контрольної групи. Покращення в показниках ми пояснюємо 

дієвими уроками гігієни за доглядом ротової порожнини. 

Результати підрахунку показників індексів Федорова - Володкіної та 

Green-Vermillion в обстеженого контингенту осіб другої клінічної групи 

залежно від методики реабілітації порівняно зі станом до лікування 

ілюстровано діаграмою (рис. 6.25).  

Характер оклюзійних співвідношень в осіб із включеними дефектами 

зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями, через 6 місяців 

після завершення лікування оцінювали за допомогою Т-Scan ІІІ. 

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із 

наявними дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, порівняно з нормою,  було обстежено за допомогою Т-Scan ІІІ 

43 пацієнти віком від 30 до 44 років із дефектами зубних рядів через 6 

місяців після лікування різними методиками, у тому числі, й контрольну 

групу (10 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду з інтактними зубними 

рядами.  Результати  проведеного  дослідження  засвідчили,  що  в  пацієнтів  

із  контрольної групи індекс асиметрії становив 4,1 ± 0,92 і свідчив про 

раціональний розподіл оклюзійного тиску між правою і лівою сторонами 

зубного ряду.  
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Рис. 6.25. Результати підрахунку показників індексів Федорова-Володкіної та 

Green-Vermillion у обстеженого контингенту осіб другої клінічної групи залежно 

від методики реабілітації порівняно зі станом до лікування. 

 

Проміжок  часу  від  першого  до  стабільного  множинного  

оклюзійного контакту  становив (0,19 ± 0,02) сек.,  а час  дисклюзії  - (0,29 ± 

0,02) сек. Передчасних контактів у пацієнтів виявлено не було. Площа 

оклюзійних контактів становила (37,6 ± 0,55). 

У той же час нами діагностовано достовірно відмінні результати при 

визначенні аналогічних показників в осіб після заміщення дефектів  зубних 

рядів, які засвідчили наближення показників оклюзійних співвідношень, до 

показників контрольної групи.  

Зазначені показники представлені в табл. 6.6. Виходячи з даних, 

представлених у табл. 6.6. можемо відмітити, що найкращі результати, 

наближені до показників контрольної групи, було отримано в пацієнтів 

підгрупи 1Б, а найгірші в підгрупах 2В та 2Г.  
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 Таблиця 6.6 

Середні параметри оклюзії після завершення лікування  

пацієнтів II групи 

Досліджуваний  

ЕМГ показник 
Контроль 

( n=10) 
До 

лікування 
Підгрупи 

2А 2Б 2В 2Г 

Індекс асиметрії 

сили між сторонами, 

% 
4,1±0,93 18,1±4,9 4,6±0,82 º* 4,2±0,64* 4,6±0,72* 5,9±0,79* 

Час настання 

максимальної 

кількості 
зубних контактів, с 

0,20±0,03 0,45±0,05   0,22±0,04 º* 0,20±0,05* 0,26±0,05* 0,28±0,04* 

Час дизоклюзії 
 

0,30±0,02 

 

0,49±0,04 

 

0,31±0,02 º* 

 

0,30±0,02* 

 

0,33±0,05* 

 

0,35±0,03* 

Площа 

оклюзійних 

контактів, мм
2
 

 

37,0±0,48 

 

20,1±0,27 

 

36,9±0,36 º* 

 

36,8±0,32* 

 

30,1±0,49* 

 

33,2±0,41* 

Примітки: - º достовірність відмінностей через 6 місяців після 

завершення лікування (р≥0,05), у порівнянні із особами контрольної групи;  

*- достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення лікування 

(р≤0,05), у порівнянні з станом до лікування 

 

У той же час слід відмітити, що в усіх підгрупах дослідження 

отримані показники були достовірно кращі за дані отримані перед початком 

лікування. 

Оцінюючи площу оклюзійних контактів, слід зазначити, що на 

початку лікування в осіб віком від 30 до 44 років із дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями, цей показник становив 20,1 ± 

0,27, в осіб контрольної групи 37,0 ± 0,48.  

Після завершення лікування в пацієнтів підгрупи 2А та 2Б було 

отримано найближчі параметри до показників контролю, а саме 36,9 ± 0,36 та 

36,8 ± 0,32 відповідно, (р ≥ 0,05), а в підгрупах 2В та 2Г дещо гірші 

результати, а саме 30,1 ± 0,49 та 33,2 ± 0,41, що достовірно  відрізнялось від 

показників осіб контрольної групи (р ≤ 0,05). 

Аналізуючи час дизоклюзії, найгірший показник ми отримали в 

підгрупі 2Г при заміщенні дефекту зубного ряду мостоподібними протезами, 

а саме 0,35 ± 0,03, що достовірно більше за показник контрольної групи, але 
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істотно відрізняється від стану до лікування. Найкращі результати  були 

визначені в підгрупі 2Б (0,30 ± 0,02), пацієнтам якої дефект зубного ряду 

яким був відновлений ортопедичною конструкцією на дентальному 

імплантаті з попередньою ортодонтичною підготовкою. 

Аналогічна ситуація і при розгляді таких досліджуваних показників як 

індекс асиметрії сили між сторонами та час настання максимальної кількості 

зубних контактів. 

Середні параметри оклюзії пацієнтів після завершення лікування 

пацієнтів другої групи порівняно зі станом до лікування та контрольною 

групою ілюстровані діаграмою (рис. 6.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.26. Середні параметри оклюзії пацієнтів після завершення 

лікування пацієнтів другої групи порівняно зі станом до лікування та 

контрольною групою. 
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6.3. Особливості комплексного лікування хворих третьої клінічної 

групи з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями. 

Для визначення клініко-патогенетичних особливостей перебігу 

часткової втрати зубів із метою обрання раціональних методів комплексного 

лікування і реабілітації осіб із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями 45 - 59 років, нами було проведено 

обстеження з застосуванням клінічних і спеціальних методів 155 пацієнтів 

цієї вікової групи, що склало 34,1 % від загальної кількості обстежених. 

Вибір методу лікування обґрунтовувався як за результатами клінічних та 

спеціальних досліджень зазначеного контингенту осіб, так і на основі аналізу 

результатів експериментальних досліджень, наведених у розділах 4, та 5. 

Принциповою клініко-патогенетичною відмінністю характеру ЗЩД у 

хворих зазначеної вікової групи було те, що при наявності поодинокого 

дефекту в бічній ділянці ЗЩД були значно виражені, порівняно з хворими 

першої та другої клінічних груп, що можна пояснити давністю утворення 

дефектів ЗР (у 60 % осіб – більше 7 років). Тільки в 7,1 % осіб третьої групи 

були відсутні ЗЩД, тоді як в першій і другій групі їх не спостерігали в 26% і 

13,6% відповідно.  

Крім того, клінічною особливістю перебігу патології в зазначеного 

контингенту осіб була значна ступінь атрофії коміркового відростка в ділянці 

дефекту, особливо у вестибуло-оральній площині (80 % випадків у хворих 

третьої групи), тому медіальне переміщення широкого кореня моляру 

всередині вузького альвеолярного відростка буде відбуватися дуже повільно і 

може призвести до часткового оголення медіальної, щічної та язикової 

поверхонь кореня, що ставило під сумнів доцільність мезіалізації зубів у 

пацієнтів даної вікової групи, тому цей метод лікування при зазначених 

топографо-анатомічних умовах не проводився. 

Також майже в 40 % обстежених зазначеної вікової групи, 

спостерігалися фасетки підвищеного стирання на контактуючих поверхнях 
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опорних горбків премолярів і молярів поряд із дефектом зубного ряду, а в 46 

% були присутні ознаки підвищеного стирання опорних горбків премолярів і 

молярів із протилежної від дефекту сторони, що свідчить про формування 

однобічного типу жування. 

Із зазначеного контингенту осіб третьої клінічної групи комплексне 

лікування нами було проведено 72 пацієнтам.  

Характер обраного лікування зубощелепних деформацій носив 

комплексний характер і знаходився в залежності від ступеня вираженості 

деформації, супутньої клінічної патології та наявних ускладнень.  

Згідно з аналізом результатів клініко-лабораторного обстеження, 

форми ЗЩД, давності утворення дефектів зубних рядів, показників щільності 

кісткової тканини, ступеня васкуляризації, та прогнозу перебігу 

захворювання з застосуванням інтерактивної комп’ютерної програми, а 

також патоморфологічних досліджень та математичного моделювання,  

пацієнтів даної вікової групи в кількості 72 осіб, відповідно до методик  

усунення ЗЩД та заміщення дефектів зубних рядів, було розподілено на 4 

підгрупи, а саме: 

1. Підгрупа 3А – третьої клінічної групи - 11 особам із ЗЩД 

мінімальної вираженості проводили усунення деформацій зубного ряду 

шляхом пришліфовування конвергуючих поверхонь зубів, обмежуючих 

дефект та зубів, позбавлених антагоністів у бік дефекту зубного ряду 

протилежної щелепи, із безпосереднім захистом пришліфованих поверхонь 

емаль-герметизуючим ліквідом та подальшим заміщенням дефекту зубного 

ряду ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати за 

класичним двоетапним протоколом.  

2. Підгрупа  3Б – 19 пацієнтам усували деформацію зубного ряду 

шляхом ортодонтичної підготовки (дисталізація зубів, обмежуючих дефект 

дистально за допомогою ортодонтичного апарата власної конструкції Пат. 

116711 Україна, МПК (2017.01) А61С 7/00, А61С 8/00. Ортодонтичний 

апарат для дисталізації зубів / Біда О.В. (Україна), Оснач Р.Г. (Україна);  
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заявники та  патентовласники Біда О.В., Оснач Р.Г., - № u 2017 01236; заявл. 

10.02.17; опубл. 25.05.17, Бюл. № 10.Ї з подальшим заміщення дефекту 

зубного ряду ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантати з поступовим оклюзійним навантаженням. 

3. Підгрупа  3В - 27 пацієнтам усували деформацію зубного ряду 

шляхом пришліфовування коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект 

та висунутих зубів у бік дефекту зубного ряду, із подальшим захистом 

пришліфованих поверхонь емаль-герметизуючим ліквідом, а дефект зубного 

ряду заміщували мостоподібним протезом.  

4. Підгрупа  3Г - 15 - пацієнтів, в яких формування зубощелепних 

деформацій, унаслідок часткової втрати зубів відбувалося на фоні 

захворювань тканин пародонта, зубне протезування суміщували з усуненням 

травматичної оклюзії та шинуванням рухомих зубів із застосуванням 

незнімної шинуючої конструкції.  

Клінічною особливістю реабілітації пацієнтів підгрупи 3А третьої 

клінічної групи, у кількості 11 осіб було, у відповідності до недостатньої 

пропозиції кісткової тканини беззубої ділянки щелепи для встановлення 

внутрішньокісткового дентального імплантату, відновлення цілісності 

зубного ряду ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантати за двоетапною методикою, із використанням 

кістковопластичного матеріалу та поступовим оклюзійним навантаженням. 

Для створення місця для супраконструкції, у відповідності до анатомічної 

форми зуба, підготовка до протезування включала часткове 

пришліфовування апроксимальних поверхонь коронок зміщених зубів, 

обмежуючих дефект зубного ряду та зубів, позбавлених антагоністів у бік 

дефекту зубного ряду протилежної щелепи, із безпосереднім захистом 

пришліфованих та відполірованих поверхонь емаль-герметизуючим ліквідом.  

Клінічною особливістю медичної реабілітації пацієнтів, що склали 

підгрупу 3Б третьої клінічної групи, у кількості 19 осіб було, у відповідності 

до показників щільності кісткової тканини коміркового відростка, вікових 
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атеросклеротичних змін судин та васкуляризації тканин пародонта, зниження 

активності процесів резорбції-апозиції кісткової тканини термін усунення 

деформацію зубного ряду ортодонтичним методом (дисталізація зубів, 

обмежуючих дефект дистально за допомогою ортодонтичного апарату 

власної конструкції (Пат. 116711 Україна, МПК (2017.01) А61С 7/00, А61С 

8/00. Ортодонтичний апарат для дисталізації зубів / Біда О.В. (Україна), 

Оснач Р.Г. (Україна);  заявники та  патентовласники Біда О.В., Оснач Р.Г., - 

№ u 2017 01236;  заявл. 10.02.17;  опубл. 25.05.17,  Бюл. № 10.)  збільшувався 

на 4 – 6 місяців, з відповідним збільшенням ретенційного періоду. У 

подальшому заміщенням дефекту зубного ряду ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати виконували за класичним 

двоетапним протоколом. 

Ортопедичне лікування хворих підгрупи  3В третьої клінічної групи 

(27 пацієнтів) передбачало усунення деформації зубного ряду шляхом 

пришліфовування коронок конвергованих зубів, обмежуючих дефект та 

висунутих зубів у бік дефекту зубного ряду, із подальшим захистом 

пришліфованих поверхонь емаль - герметизуючим ліквідом, а дефект зубного 

ряду заміщували мостоподібним протезом. Слід відмітити, що в даної групи 

пацієнтів нерідко формування зубощелепних деформацій відбувалось 

внаслідок часткової втрати зубів на фоні патологічного стирання твердих 

тканин зубів першого ступеню. В такому разі комплекс заходів включав 

усунення деформацій зубних рядів шляхом зішліфовування горбків зубів у 

ділянці деформації з наступним заміщенням дефектів зубних рядів зубними 

протезами раціональних конструкцій. При наявності ознак бруксизму, після 

фіксації зубного протеза, на період адаптації до ортопедичної конструкції 

додатково хворим виготовляли еластичну капу, якою рекомендували 

користуватися в нічний час.  

Для можливого прогнозу і профілактики  негативних наслідків 

глибокого препарування, а також визначення шляхів його раціонального 

проведення врахували такі показники, як: 
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 висота клінічної коронки опорного зуба; 

 вестибуло-оральні та мезіо-дистальні розміри коронки зуба; 

 виразність екватора, конусність та інші особливості форми 

клінічної коронки; 

  величина пульпової камери та її топографія; 

 оклюзійні взаємовідношення з зубами-антагоністами; 

 ступінь деформації зубного ряду; 

  вік пацієнта. 

  При препаруванні твердих тканин зубів дотримувалися таких 

правил: операція препарування твердих тканин зубів із живою пульпою 

проводилася під надійним інфільтраційним, або провідниковим знечуленням; 

препарування проводили з максимальним збереженням тканин зуба. 

 У комплексі заходів щодо захисту відпрепарованих  зубів 

застосовували засоби захисту відпрепарованих поверхонь та в обов’язковому 

порядку тимчасові  мостоподібні протези. 

Особливістю ортопедичного лікування хворих підгрупи  3Г третьої 

клінічної групи (15 пацієнтів), в яких формування зубощелепних деформацій 

унаслідок часткової втрати зубів відбувалося на фоні захворювань тканин 

пародонта  зубне протезування суміщували з усуненням травматичної 

оклюзії та шинуванням рухомих зубів із застосуванням незнімної шинуючої 

конструкції. 

Зазвичай, для виготовлення ортопедичних конструкції при 

відновленні цілісності зубних рядів застосовували як металокерамічні 

коронки, так і сучасні конструкції безметалових зубних протезів, 

виготовлених за технологіями CAD/CAM та пресування. Окрім 

вищезазначених класичних  технологій, виготовлення зубних протезів 

застосовували також адитивні технології. Адитивні технології (3D - друк) — 

одна з форм технологій CAD/CAM виробництва, де тривимірний об'єкт 

створюється шляхом накладання послідовних шарів матеріалу (друку, 
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вирощування) за даними цифрової моделі. Друк здійснюється спеціальним 

пристроєм — 3D-принтером, який забезпечує створення фізичного об'єкта 

шляхом послідовного накладання  пластичного  матеріалу на основі 

віртуальної 3D-моделі. 3D-принтери, як правило, швидші, більш доступні і 

простіші у використанні, ніж інші технології адитивного виробництва. 3D-

принтери пропонують розробникам продуктів можливість друку деталей і 

механізмів із декількох матеріалів та з різними механічними і фізичними 

властивостями за один процес складання. 

Усі технології 3D-друку засновані на чотирьох базових методах 

переробки матеріалів: екструзія — видавлювання розплавленого матеріалу, 

фотополімеризація — затвердження полімеру ультрафіолетом чи лазерним 

випромінюванням, гранулювання — склеювання чи спікання частин 

матеріалу, і ламінування — склеювання шарів матеріалу з наступним 

вирізанням.  

На сьогоднішній день у стоматології найбільше поширення отримали 

дві технологій швидкого прототипування – лазерна та струменева. 

Селективне лазерне спікання – сучасна технологія, яка може стати 

альтернативою методам литва та фрезерування каркасів ортопедичних 

конструкцій. Проте питання особливостей та якості фіксації естетичного 

облицювання на металевих каркасах, виготовлених із використанням 

адитивних технологій залишається маловивченим. 

Результати вивчення активності жувальної мускулатури в осіб із 

малими включеними дефектами зубних рядів, яким застосовували різні 

методики усунення деформацій зубних рядів із подальшим відновленням 

цілісності представлені в табл. 6.7. 

Характер БЕА жувальних м’язів в осіб третьої вікової групи 

визначали електроміографічно до лікування та через 6 місяців після 

завершення лікування в кожній підгрупі.  

Проведені  ЕМГ дослідження  показали, що в осіб із  дефектами 

зубних рядів відбувалися виражені в тій чи іншій мірі функціональні зміни у 



240 
 

 

діяльності жувальних м'язів, які полягали в зниженні активності середньої 

амплітуди  їхніх біопотенціалів як при пробі стиснення, так і при проведенні 

проби довільного жування при порівнянні з контролем. 

Характер показників ЕМГ, наведених у таблиці 6.7. у пацієнтів третьої 

клінічної групи після закінчення лікування, вказує на значні зміни, порівняно 

зі станом на початку лікування.  

Можемо відмітити, що перед початком лікування ми спостерігали 

значні статистично достовірні зміни визначених показниках БЕА жувальних 

м’язів у пацієнтів з дефектами зубних рядів, порівняно з контрольною 

групою, тоді як через 6 місяців після завершення лікування отримані дані 

вказують на наближення показників ЕМГ у пацієнтів із дефектами зубних 

рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями до показників осіб 

контрольної групи. Через 6 місяців після відновлення цілісності зубних рядів 

показники ЕМГ в осіб усіх підгруп майже прийшли до норми та були дещо 

кращими в осіб підгрупах 3А та 3Б. 

Через 6 місяців після заміщення дефектів зубних рядів ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати, яким передувала 

ортодонтична підготовка у вигляді дисталізації конвергованих зубів у 

ділянку дефекту зубного ряду в підгрупі 3Б середня амплітуда стиснення на 

стороні дефекту зубного ряду збільшилась до (760±10,1) мкВ проти 

(448±10,6) мкВ до лікування (р≤0,05) і наблизилась до показників 

контрольної групи -  (761±12,1) мкВ.  
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                                                                                                                                                                          Таблиця 6.7. 

Середні величини електроміографічних показників після завершення лікування пацієнтів 3групи  

Примітки: - º достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення лікування (р≥0,05), у порівнянні з особами 

контрольної групи;  

*- достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення лікування (р≤0,05), у порівнянні з станом до лікування   

Досліджуваний  ЕМГ 

показник 

Жувальний 

м'яз 

 Підгрупи 

Контроль 

( n=10) 

До 

лікування 
3А 3Б 3В 3Г 

Середня 

амплітуда 

стиснення (мкВ) 

На стороні дефекту 

761±12,1 

448±10,6 759±8,5*º 760±10,1*  741±8,7* 738±9,4* 

На інтактній стороні 640±9,9 775±9,3* º 775±9,4 *º 751±8,3* º 749±8,8* º 

Середня 

амплітуда жування 

(мкВ) 

На стороні дефекту 

798±17,7 

520±9,0 782±8,5* º 789±8,5*º 765±8,3* 756±9,1* 

На інтактній стороні 758±9,9 791±9,4* º 798±9,1 *º 777±9,7 *º 764±8,4*º 

Тривалість 

фази активності (мсек.) 

На стороні дефекту 

294±11,2 

467±5,9 316±6,1* 311±6,2*º 320±5,1* 322±6,5* 

На інтактній стороні 343±6,0 312±5,8* 305±6,7 *º 317±5,3 *º 319±6,8*º 

Тривалість 

фази спокою (мсек.) 

На стороні дефекту 

 
278±12,9 

214±5,5 273±6,4*º 277±5,2* º 259±6,0 *º 263±7,7*º 

На інтактній стороні 

 
254±5,7 277±5,7 º 271±6,9 *º 278±8,8* º 185±6,9* 

«К» 

На стороні дефекту 

 
1,06±0,04 

1,80±0,05 1,10±0,02* 1,09±0,02*º  1,17±0,02* 1,23±0,02* 

На інтактній стороні 

 
1,27±0,03 1,08±0,03*º   1,07±0,03 *º 1,12±0,04* 1,18±0,03* 
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На інтактній стороні зубного ряду даний показник також через 6 

місяців після завершення лікування був у межах норми.  

Середня амплітуда жування в осіб підгрупи 3Б у визначений термін 

після завершення лікування на стороні дефекту становила (789±8,5) мкВ, на 

інтактній стороні – (798±9,1) мкВ проти аналогічних показників контрольної 

групи  - (798±17,7) мкВ (р≥0,05). Тоді як на початку лікування цей показник 

складав (520±9,0) мкВ на стороні дефекту та (758±9,8) мкВ на інтактній 

стороні зубного ряду. 

Значення коефіцієнту «К» в осіб підгрупи 3Б після завершення 

лікування прийшло до норми і становило на стороні дефекту 1,09±0,02 і на 

інтактній стороні - 1,07±0,03, проти контролю – 1,06±0,04 (р≥0,05), що 

достовірно менше за середній показник, отриманий до початку лікування 

1,80±0,05 (р≤0,05) на стороні дефекту  та  1,27±0,03 (р≤0,05) на інтактній 

стороні зубного ряду. 

Аналіз оклюзійних взаємовідношень та ступінь функціональної 

реабілітації, за даними електроміографії засвідчують ефективність 

застосованих методів лікування, незважаючи на дещо гірші показники в 

пацієнтів, реабілітованих за допомогою мостоподібних протезів. 

Гігієнічний стан ротової порожнини пацієнтів третьої клінічної групи 

до та після завершення лікування, визначали за допомогою гігієнічних 

індексів Федорова-Володкіної та Green-Vermillion. 

Результати підрахунку показників індексів Федорова-Володкіної та 

Green-Vermillion в обстеженого контингенту осіб третьої клінічної групи, 

залежно від методики реабілітації порівняно зі станом до лікування, 

представлено в табл. 6.8.  

Як видно з даних, представлених в табл. 6.8, показники індексів 

Федорова-Володкіної та Green-Vermillion після заміщення дефектів зубних 

рядів зазнали суттєвих змін, порівняно зі станом до лікування, та 

наблизились до показників контрольної групи. 
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Таблиця 6.8. 

Показники  індексу Федорова – Володкіної та Green-Vermillion в осіб 

третьої клінічної групи до та через 6 місяців після завершення лікування 

            

 

 

Гігієнічний 

індекс 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
 

г
р

у
п

а
 

Д
о
 л

ік
у
в

а
н

н
я

 

Підгрупи  

3А 

(М ± м) 
 (р) * 

3Б 

(М ± м) 
 (р) * 

3В 

(М ± м) 
 (р) * 

3Г 

(М ± м) 
(р) * 

Федорова – 

Володкіної 
 1,89± 

0,051 

3,23±

0,090 

1,83± 

0,029 
p>0,05 

1,80± 

0,033 
p>0,05 

1,68± 

0,021 
p≤0,05 

1,99± 

0,053 
p≤0,05 

Green-

Vermillion 
1,18± 

0,045 

2,19±

0,080 

1,21± 

0,064 
p>0,05 

1,19± 

0,055 
p>0,05 

1,45± 

0,051 
p≤0,05 

1,89± 

0,069 
p≤0,05 

       Примітка:   *- достовірність відмінностей через 6 місяців після 

завершення лікування у порівнянні із контрольною групою.  

 

Оцінюючи показники індексу Green-Vermillion, можна константувати 

той факт, що в пацієнтів підгруп 3А та 3Б  значення індексу через 6 місяців 

після завершення лікування були на рівні 1,21±0,064 та 1,19±0,055 

відповідно, що відповідало доброму стану гігієни ротової порожнини та 

статистично не відрізнялись від показників контрольної групи - 1,18±0,045 

(p>0,05). Найгірший рівень гігієни ротової порожнини ми спостерігали у 

підгрупах пацієнтів, яким відновлення цілісності зубного ряду відбувалось 

шляхом виготовлення мостоподібних протезів 3В та 3Г. Рівень гігієни був, 

переважно, на задовільному і незадовільному рівні та складав (1,45±0,051) та 

(1,89±0,069) бала відповідно в групах 3В та 3Г, що статистично більше за 

показник осіб контрольної групи – (1,18±0,045) (p≤0,05) та фактично не 

відрізняється від стану перед початком лікування (2,19±0,080). 

Дещо інша тенденція спостерігалась при оцінці показників індексу 

Федорова – Володкіної. У пацієнтів всіх підгруп значення індексу через 6 

місяців після завершення лікування відповідали, переважно, задовільному 
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стану ротової порожнини, що було звичайно краще за, переважно, не 

задовільні значення індексу перед початком лікування, але достовірно більше 

за стан гігієни осіб контрольної групи.  

Разом із тим, аналіз стану гігієни ротової порожнини засвідчив, що 

застосування мостоподібних протезів, за рахунок наявності промивної 

конструкції в ділянці штучного зуба, є додатковими ретенційними  

елементами для залишків їжі,  який сприяє погіршенню гігієни ротової 

порожнини і потребує оволодіння хворими додатковими гігієнічними 

навичками і підвищеної гігієни. 

Результати підрахунку показників індексів Федорова-Володкіної та 

Green-Vermillion в обстеженого контингенту осіб третьої клінічної групи 

залежно від методики реабілітації порівняно зі станом до лікування 

представлено діаграмою (рис. 6.27).  

 

Рис. 6.27. Результати підрахунку показників індексів Федорова-

Володкіної та Green-Vermillion в обстеженого контингенту осіб третьої 

клінічної групи залежно від методики реабілітації порівняно зі станом до 

лікування. 
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Характер оклюзійних співвідношень в осіб із включеними дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, через шість місяців 

після завершення лікування оцінювали за допомогою Т-Scan ІІІ. 

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із 

наявними дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, порівняно з нормою,  було обстежено за допомогою Т-Scan ІІІ 

37 пацієнтів віком від 45 до 59 років із дефектами зубних рядів через 6 

місяців після лікування різними методиками, у тому числі, й контрольну 

групу (13 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду, з інтактними зубними 

рядами. 

Результати  проведеного  дослідження  засвідчили,  що  в  пацієнтів  із  

контрольної групи індекс асиметрії становив 4,8±0,99 і свідчив про 

раціональний розподіл оклюзійного тиску між правою і лівою сторонами 

зубного ряду.  

Проміжок  часу  від  першого  до  стабільного  множинного  

оклюзійного контакту  становив (0,21±0,03) сек,  а час  дисклюзії  -                  

(0,32±0,02) сек. Передчасних контактів у пацієнтів виявлено не було. Площа 

оклюзійних контактів становила 36,6±0,55. 

У той же час ми діагностували достовірно відмінні результати, при 

визначенні аналогічних показників, в осіб після заміщення дефектів зубних 

рядів, які засвідчили  наближення показників оклюзійних співвідношень, до 

показників контрольної групи. Зазначені дані представлені в  табл. 6.9.  

Виходячи з даних представлених у таблиці 6.9., можемо відмітити, що 

найкращі результати, наближені до показників контрольної групи, було 

отримано у пацієнтів підгрупах 3А та 3Б, а найгірші - у підгрупах 2В та 2Г. 

 У той же час слід відмітити, що в усіх підгрупах дослідження 

отримані показники були достовірно кращі за дані, отримані перед початком 

лікування. 
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Таблиця 6.9. 

Середні параметри оклюзії після завершення лікування  

пацієнтів III групи 

 
Досліджуваний  

ЕМГ показник 
Контроль 

( n=8) 
До 

лікування 
Підгрупи 

3А 3Б 3В 3Г 

Індекс асиметрії сили 

між сторонами, % 
4,8±0,99 18,9±3,1 4,9±0,72 º* 5,1±0,54* 6,7±0,71* 7,9±0,91* 

Час настання 

максимальної 

кількості 
зубних контактів, с 

0,21±0,03 0,51±0,07 0,23±0,04 º* 0,25±0,04* 0,31±0,05* 0,30±0,05* 

Час дизоклюзії 
 

0,32±0,02 

 

0,58±0,04 

 

0,35±0,02 º* 

 

0,34±0,02* 

 

0,37±0,04* 

 

0,38±0,03* 

Площа 

оклюзійних 

контактів, мм
2
 

 

36,6±0,55 

 

18,1±0,27 

 

35,8±0,36 º* 

 

35,9±0,32* 

 

31,1±0,39* 

 

28,2±0,42* 

 

Примітки: - º достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення 

лікування (р≥0,05) у порівнянні з особами контрольної групи;  

*- достовірність відмінностей через 6 місяців після завершення лікування 

(р≤0,05), у порівнянні із станом до лікування. 

 

Оцінюючи площу оклюзійних контактів, слід зазначити, що на 

початку лікування в осіб віком від 45 до 59 років із дефектами зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями, цей показник становив 

18,1±0,27, в  осіб контрольної групи - 36,6±0,55. Після завершення лікування 

в пацієнтів підгрупи 3А та 3Б було отримано найближчі параметри до 

показників контролю, а саме 35,8±0,36 та 35,9±0,32 відповідно (р≥0,05), а в 

підгрупах 3В та 3Г дещо гірші результати, а саме 31,1±0,39 та 28,2±0,42, що 

достовірно  відрізнялось від осіб контрольної групи (р≤0,05). 

Аналізуючи час дизоклюзії, найгірший показник ми отримали в 

підгрупі 2Г при відновленні дефекту зубного ряду мостоподібними 

протезами, а саме 0,38±0,03, що достовірно більше за показник контрольної 

групи, але істотно відрізняється зі станом до лікування. Ці дані можна 

пояснити наявністю захворювань тканин пародонта. Найкращі результати  

вдалось отримати в підгрупі 3Б (0,34±0,02) у пацієнтів, дефект зубного ряду 



247 

 

 

яким був заміщений ортопедичною конструкцією на дентальному імплантаті 

з попередньою ортодонтичною підготовкою. 

Аналогічна ситуація і при розгляді таких досліджуваних показників як 

індекс асиметрії сили між сторонами та час настання максимальної кількості 

зубних контактів. 

Середні параметри оклюзії пацієнтів після завершення лікування 

пацієнтів третьої групи порівняно зі станом до лікування та контрольною 

групою представлені діаграмою (рис. 6.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рис. 6.28. Середні параметри оклюзії пацієнтів після завершення 

лікування пацієнтів третьої групи порівняно зі станом до лікування та 

контрольною групою. 

Висновки до розділу 6. 

3. Планування вибору конструкцій зубних протезів у хворих із 

дефектами зубних рядів слід проводити на підставі комплексного аналізу 

ступеня клінічних, структурних та функціональних порушень зубощелепної 
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системи з урахуванням різного ступеня адаптаційно-компенсаторних 

можливостей тканин пародонта до функціонального навантаження. 

4. Концепція поступового навантаження на дентальні імплантати 

передбачає при щільності кісткової тканини в досліджуваній ділянці в межах 

350–850 та 150-350 одиниць Hounsfield, що відповідає D3 та D4 за C. Misch, 

застосовування поступового навантаження на дентальний імплантат. 

Поступове навантаження на дентальний імплантат сприяє збереженню сталої 

кількості кістки навколо нього та пролонгації терміну служби ортопедичної 

конструкції в цілому, особливо при недостатній щільності кісткової тканини. 

 При щільності кісткової тканини 850 одиниць Hounsfield та більше, 

що відповідає D1 та D2 за C. Misch рекомендовано застосування класичного 

двухетапного протоколу. 

5. Для профілактики утворення зубощелепних деформацій в осіб із 

фізіологічними показниками структури коміркового відростка доцільно 

заміщення дефекту зубного ряду ортопедичними конструкціями з 

застосуванням методу дентальної імплантації. 

 

Результати досліджень, представлених в розділі 6, опубліковані в 

працях: 

1. Обґрунтування диференційованих підходів до лікування хворих з 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепних деформаціями та їх 

профілактика: метод.  рекомендації (2017). Уклад.: Біда ВІ, Дорошенко ОМ, 

Волосовець ТМ, Оснач РГ та ін. Наукова думка, Київ [32] 

2. Беда ВИ, Омельяненко ОА, Беда АВ (2012) Клинико-

экспериментальное обоснование выбора конструкций зубных протезов при 

заболеваниях тканей пародонта. Стоматолог 2(5):31–36 [15]. 

3. Біда ВІ, Клочан СМ, Біда ОВ (2009) Клінічні аспекти планування 

застосування замкових кріплень зубних протезів. Дентальные технологии 

4(43):17–20 [24] 
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4. Струк ВІ, Біда ОВ, Забуга ЮІ (2012) Розробка методів 

ортопедичної реабілітації хворих з генералізованими формами патологічного 

стирання зубів різного ступеня. Збірник наукових праць співробітників 

НМАПО імені П.Л. Шупика 21(3):614–619 [36] 

5. Забуга ЮІ, Біда ОВ, Струк ВІ (2013) Клініко-лабораторне 

обґрунтування алгоритма діагностичних і лікувально-профілактичних 

заходів при виготовлені ортопедичних конструкцій для заміщення дефектів 
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6. Забуга ЮІ, Германчук СМ, Біда ОВ (2013) Експериментальне 

обґрунтування застосування засобів захисту поверхні препарування твердих 

тканин вітальних зубів на етапах ортопедичної реабілітації пацієнтів. 

Український стоматологічний альманах 1:8–12 [106] 

7. Павленко ОВ, Забуга ЮІ, Струк ВІ, Біда ОВ (2013) Захист 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Незважаючи на стрімкий розвиток сучасних технологій профілактики 

та лікування захворювань твердих тканин зубів та захворювань тканин 

пародонта спостерігається збільшення кількості осіб, які потребують 

заміщення дефектів зубних рядів. Часткова відсутність зубів є однією з 

найбільш поширених причин патологічних змін зубощелепного апарату.  

Розвиток ЗЩД спостерігається в разі несвоєчасного надання 

ортопедичної стоматологічної допомоги особам із частковою втратою зубів і 

призводить до виникнення складних клінічних ситуацій. Клінічна картина 

при цьому досить різноманітна і залежить від кількості втрачених зубів, 

давності утворення дефектів, їхньої локалізації, характеру оклюзійних 

співвідношень, стану тканин пародонта і твердих тканин зубів, межуючих із 

дефектом, а також загально-соматичного стану хворого. ЗЩД обумовлені 

частковою втратою зубів, супроводжуються змінами положення зубів, що 

межують із дефектом, які зміщуються в бік дефекту корпусно, із нахилом, 

або зуби протилежної щелепи, позбавлені антагоністів - у вертикальному 

напрямку [170, 172, 175]. Зуби, що втратили антагоністів, виходять за межі 

оклюзійної площини, блокуючи рухи нижньої щелепи, що призводить до 

суттєвих морфологічних і функціональних порушень, які зростають у 

динаміці [183, 186, 188, 170]. Втрата значної кількості зубів у бічних ділянках 

також сприяє зниженню висоти прикусу. При несвоєчасному заміщенні 

дефектів ЗР у патологічний процес залучаються  СНЩС [178, 179, 159, 160, 

211], порушується біодинамічна рівновага жувальних м'язів [88, 90]. У разі 

виражених деформацій зубних рядів, ЗЩС входить у стадію декомпенсації, 

що унеможливлює зубне протезування без попереднього комплексного 

лікування та ортодонтичної підготовки до протезування.  

Незважаючи на певні досягнення в лікуванні, на сьогодні при 

ортопедичному лікуванні хворих із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, широко 
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застосовується конформативний підхід, під час якого для заміщення дефектів 

застосовуються зубні протези без відновлення більшості порушених 

детермінант із низкою ускладнень, що обумовлює потребу поглибленого 

вивчення особливостей клінічного перебігу, характеру патологічних та 

компенсаційних морфо-функціональних змін ЗЩС, попередження 

виникнення ускладнень, систематизації факторів ризику і оптимізованих 

алгоритмів діагностики та лікування ЗЩД [346, 358]. 

На даний час залишаються не повністю вирішеними питання щодо 

визначення критеріїв ризиків застосування ортодонтичного усунення ЗЩД у 

дорослих різних вікових груп, протетичних конструкцій з опорою на 

дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини та 

порушень васкуляризації зубо-альвеолярного комплексу. Значна поширеність 

ЗЩД та багатофакторність їхнього розвитку, відсутність обґрунтованих схем 

діагностики і системного підходу до формування стратегії комплексної 

ортопедичної допомоги, прогнозування та профілактики ускладнень 

обумовлюють актуальність наших досліджень, обґрунтованість мети та 

поставлених завдань. 

Для досягнення поставленої мети та вирішення окреслених завдань 

нами обстежено 494 пацієнта, з яких 455 -  хворих з дефектами бічної ділянки 

ЗР віком від 18 до 59 років. Для порівняльної оцінки використовувалися дані, 

отримані в 39 осіб контрольної групи такого ж віку без дефектів ЗР. 

Дослідження включало комплексний порівняльний аналіз характеру змін 

ЗЩС на різних стадіях розвитку патологічного процесу. 

Об`єктом дослідження стали пацієнти, які звернулися за 

консультативною та лікувальною допомогою на кафедру стоматології 

НМАПО ім. П. Л. Шупика, на базі КП «Київська міська стоматологічна 

поліклініка», на кафедру ортопедичної стоматології Івано-Франківського 

національного медичного університету та медичного кабінету ФО-П Біда О.В 

(ліцензія МОЗ України № 620 від 24 вересня 2015 року). 
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Усі обстежені пацієнти були розподілені на три групи. До першої 

групи ввійшло 138 пацієнтів віком від 18 до 29 років (30,3 % від загальної 

кількості обстежених); до другої - 162 пацієнтів (35,6%) від 30 до 44 років; 

третю групу склали 155 пацієнтів (34,1 %) віком від 45 до 59 років. Із 

зазначеного контингенту осіб нами проведено лікування 241 хворого у віці 

від 18 до 59 років із ЗЩД різного ступеня вираженості.    

Клініко-лабораторні дослідження проводилися за умови отримання 

поінформованої згоди осіб у письмовій формі, відповідно до вимог 

Хельсинської декларації Всесвітньої міжнародної асоціації для лікарів по 

проведенню біометричних досліджень на людях. 

У ході дослідження пацієнти обстежувалися клінічно зі з’ясуванням 

індексів гігієни ротової порожнини та з використанням спеціальних методів 

дослідження. Клінічне обстеження включало: вивчення анамнезу, скарг 

пацієнта; огляд обличчя; огляд ротової порожнини. Обстеження ротової 

порожнини передбачало визначення форми коронок, стану твердих тканин 

зубів, патологічної рухомості зубів, наявність та глибину патологічних 

зубоясенних кишень. При загальному огляді зубних рядів встановлювали 

величину та топографію дефектів ЗР, наявність деформацій ЗР та ступінь їх 

вираженості.  

Вид прикусу визначали в положенні центральної оклюзії ЗР. При 

обстеженні СНЩС виявляли скарги, проводили латеральну та дорзальну 

пальпацію суглобових голівок нижньої щелепи, за допомогою цього методу 

визначали відсутність або наявність хрусту, клацання або крепітації в 

СНЩС. 

 Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота користувалися 

індексами Ю.А. Федорова і В.В. Володкіної (ФВ) (1971). Також 

використовували спрощений індекс гігієни ротової порожнини, 

запропонований J.C. Green і J.R. Vermillion  (GV) (1960, 1964), який включає 

індекс зубного нальоту й індекс зубного каменю. Для виявлення зубного 

нальоту і ступеня запалення ясен використовували пробу Шиллера-Писарева. 



259 

 

 

Клінічні ознаки захворювання пародонта (наявність зубоясенних відкладень, 

рухомість зубів) визначались шляхом огляду і зондування. Із метою 

визначення стану тканин пародонта користувалися індексом РМА.  

Аналіз наявності деформацій ЗР та ступеня їхньої вираженості 

проводили на моделях шляхом співставлення рівнів поруч розташованих 

зубів та оцінки всієї оклюзійної площини при огляді ЗР з боку фронтальної 

групи зубів. 

Для клінічної діагностики патологічних змін з боку тканин періодонта 

застосовували перкусію, рентгенографію та лазерну допплерівську 

флоуметрію. 

Пацієнтам стан пульпи жувальної групи зубів, які підлягали 

переміщенню або препаруванню, оцінювали методом електроодонтометрії  

(ЕОД), використовуючи апарат «EndoEst – 3D». ЕОД проводили до початку 

ортодонтичного лікування та, у разі виготовлення мостоподібних 

конструкцій зубних протезів, перед початком препарування вітальних зубів. 

На додаток до двовимірних методів ренгенологічного дослідження, 

для об’єктивної кількісної та якісної оцінки твердих тканин зубів та кісткової 

тканини щелеп у осіб з дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, з метою 

прогнозування часу та результатів ортодонтичного лікування і планування 

заміщення дефектів ЗР ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантати проводили конусно-променеву комп’ютерну томографію (КПКТ).  

Методика прогнозування швидкості переміщення зубів у дистальному 

або медіальному напрямку базувалася на визначенні рентгенологічної 

щільності кісткової тканини визначеного сегменту коміркового відростка за 

денситометричними показниками значень сірого за шкалою одиниць 

Hounsfield (HU) і проводилася запропонованим нами способом (Патент 

України на корисну модель №90211 від 12.04.2014р.). 

Методом лазерної допплерівської флоуметрії проведено дослідження 

показників мікроциркуляції тканин пародонту зубів, що обмежують дефект 

ЗР, беззубих ділянок коміркового відростка, зубів без антагоністів та зубів 
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протилежної інтактної сторони. Лазерну допплерівську флоуметрію (ЛДФ) 

проводили на апараті «ЛАКК-02» із програмою запису та опрацювання 

параметрів мікроциркуляції.  

Електроміографічне дослідження застосоване нами з метою 

комплексного визначення якісних та кількісних функціональних змін 

жувальних м’язів в осіб із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, після 

проведеного ортодонтичного лікування  та протезування, порівняно з 

нормою. Усі електроміографічні записи (ЕМГ) отримані від двох 

симетричних ділянок жувальних м’язів правої та лівої сторін за допомогою 

електроміографічного комплексу М-Тест-4 (ТУ 33.1-30428373-004-2004), 

виробництва НВП «ДХ-системи» (Україна), об’єднаного в один блок із 

персональним комп’ютером. 

Визначення оклюзійних співвідношень проводили за допомогою 

системи комп'ютеризованого аналізу оклюзії T-Scan III (Tekscan Inc., 

Південний Бостон, Массачусетс, США). T-Scan III має сумісну з Windows ® 

програму, інтегровану в діагностичний комплекс, для клінічної оцінки 

оклюзії.  

Для вирішення завдань дослідження щодо особливостей 

морфологічних змін кісткової тканини щелеп при виникненні дефектів ЗР та 

визначення факторів ризику ускладнень ортодонтичного і ортопедичного 

лікування, в тому числі при порушенні васкуляризації, нами були проведені 

патоморфологічні дослідження. У дослідженнях застосовували секційний 

матеріал померлих, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділеннях 

КЗ «Сумської обласної клінічної лікарні». Патоморфологічне дослідження 

біопсійного матеріалу (зубощелепні сегменти, а також препарати 

магістральних судин) померлих пацієнтів проводили на базі центру 

патоморфологічних досліджень медичного інституту СумДУ. Усі померлі 

були поділені на дві групи. До першої групи (контрольна група) увійшли n = 

7 померлих від різних соматичних патологій та не мали значних 

атеросклеротичних уражень. До другої групи (група дослідження) увійшли 
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зубощелепні сегменти n = 7 померлих з ускладненням атеросклерозу 

(інфаркт міокарда, геморагічний інсульт, мезантеріальний тромбоз). 

Критеріями включення померлих у дослідження були: наявність включеного 

дефекту ЗР; чоловіки 45-59 років; прижиттєва добровільна згода пацієнта на 

лікування; обстеження та направлення на розтин за підписом начальника 

медичної частини. Проводили гістологічне дослідження, флуоресцентну 

мікроскопію, імуногістохімію, мікрофотографування та аналіз зображення. 

Методом механіко-математичного моделювання обгрунтовані 

методики ортодонтичної підготовки до протезування із застосуванням 

апаратів власної конструкції (Патент України на корисну модель №82356 від 

25.07.13., Патент України на винахід №105103 від 10.04.2014. та Патент 

України на корисну модель №116711 від 25.05.2017).  

Методика прогнозування швидкості переміщення зубів у дистальному 

або медіальному напрямку та прогнозування перебігу дентальної імплантації 

базувалася на визначенні рентгенологічної щільності кісткової тканини 

визначеного сегменту коміркового відростка за денситометричними 

показниками значень сірого за шкалою одиниць Hounsfield (HU) і 

проводилася запропонованим нами способом (Патент України на корисну 

модель №90211 від 12.04.2014р.).  

Для визначення впливу оклюзійного навантаження на ступінь атрофії 

переімплантантних тканин в різні терміни остеоінтеграції залежно від 

щільності кісткової тканини нами було виготовлено штучні коронки з 

опорою на дентальні імплантати 71 пацієнтам віком від 18 до 59 років із 

включеними дефектами ЗР на верхній щелепі, із різною щільністю кісткової 

тканини. Визначення щільності та об’єму кісткової тканини щелеп 

проводили на комп’ютерних томограмах як у ділянці гребеня коміркового 

відростка, так і по всій довжині дентального імплантата. При плануванні 

дентальної імплантації знімок робили всієї щелепи, а для подальшого 

дослідження виконували локальні томограми розміром 50 x 55 мм. Втрату 

кістки вимірювали від рівня платформи з проксимального боку імплантата. 

http://uapatents.com/2017/05/25
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На верхній щелепі вимірювали відстань від вершини  коміркового гребеня 

беззубої ділянки зубного ряду на межі з дентальним імплантатом до краю 

нижньої межі верхньощелепної пазухи. Для визначення рівня резорбції 

кісткової тканини в динаміці вимірювали відстань між рівнем платформи 

дентального імплантата та рівнем коміркового гребеня, а також порівнювали 

з попередніми замірами до рівня нижньої межі верхньощелепової пазухи. 

Динаміку  резорбції  кісткової  тканини  в  ділянці  шийки  імплантата ми 

оцінювали  за даними комп’ютерної томографії як одразу після 

встановлення, так і через 6 та 12 місяців після встановлення дентальних 

імплантатів. 

Якість кісткової тканини всіх обстежуваних пацієнтів оцінювали за 

відсотковим співвідношенням кортикальної та губчастої речовини щелеп за 

класифікацією U. Lekholm і G.А. Zarb, 1985, С. Mich K. Judi, 2010, [169].  

Оцінку стабільності імплантатів проводили методом частотно-

резонансного аналізу за допомогою приладу Osstell ISQ  виробництва фірми 

«Integration Diagnostics». Визначення коефіцієнта стабільності імплантату 

(КСІ) проводили як після встановлення так і під час остеоінтеграції з метою 

визначення термінів навантаження ортопедичними конструкціями. Усі дані 

обстеження пацієнтів заносилися до медичних карток стоматологічних 

хворих (форма № 043-О).  

Статистичний аналіз отриманих цифрових результатів проводили 

методом варіаційної статистики з використанням прикладного пакету 

комп'ютерної програми медико-статистичних обчислень Statistica (Serial 

number 31415926535898), із використанням кластерного аналізу, критерію 

Ансара Бредлі та дотриманням єдиних вимог Міжнародного Комітету 

редакторів медичних журналів. Обчислювали середні значення по кожному з 

показників, що вивчались, стандартні відхилення та похибки. Достовірність 

відмінності між залежними та незалежними варіантами оцінювали за 

допомогою t-критерію Стьюдента, відмінність вважали достовірною при 

p<0,05.  
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Аналіз даних, отриманих нами щодо розподілу обстежених осіб за 

віком та статтю свідчить, що серед обстеженого контингенту більшість 

складали жінки 51,6% (255 осіб), чоловіків було менше 48,4%  (239 осіб).  

Найбільш чисельною виявилася вікова група 30-44 роки (176 осіб), що 

становило 35,6 % від загальної кількості обстежених. 

Результати вивчення анамнестичних даних й історій хвороб 

засвідчили, що основними причинами втрати молярів були: а) карієс та його 

ускладнення (пульпіт, періодонтит) – у 281 хворих (62% від загальної 

кількості обстежених осіб); б) ускладнення ендодонтичного лікування в 99 

осіб (22% від загальної кількості обстежених); в) руйнування зуба під 

штучною коронкою в 75 пацієнтів – (16% від загальної кількості обстежених 

осіб). Часткова втрата зубів обтяжувалася ЗЩД у вигляді: у ділянці зубів, 

позбавлених антагоністів однобічного вертикального переміщення 

(зубокоміркове подовження) верхніх або нижніх зубів (у 58,9% від усіх 

обстежених). У ділянці зубів, що обмежували дефект ЗР, спостерігали 

зубокоміркове подовження зубів, позбавлених антагоністів (у 12% 

обстежених);  поворот зуба навколо вертикальної осі, переважно премолярів 

(у 7% обстежених); нахил зубів у ділянку дефекту (у 25% обстежених); 

корпусне переміщення зубів, межуючи із дефектом у ділянку дефекту (у 12% 

обстежених); комбіновані переміщення (у 29% випадків). При цьому ЗЩД 

були відсутні в 15% обстежених осіб, переважно з терміном видалення зубів 

до 1 року. 

Аналіз видів ЗЩД у віковому аспекті засвідчив, що у пацієнтів першої 

вікової групи (18-29 років), більшість із яких (37%) звернулася для лікування 

до трьох років після видалення зубів, найчастіше спостерігали поєднані 

переміщення в сагітальному та вертикальному напрямках – у  44 осіб. У 35 

пацієнтів мало місце корпусне переміщення зубів межуючих із дефектом у 

ділянку дефекту та в 21 пацієнта зубокоміркове подовження зубів, 

позбавлених антагоністів з 138 пацієнтів у групі. Першу форму 

зубокоміркового подовження, для якої характерна гіпертрофія коміркового 
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відростка,  спостерігали у 95% осіб незалежно від терміну втрати зубів, другу 

- лише в 5 % пацієнтів даної групи на тлі атрофії коміркової кістки. Нахил 

зубів у ділянку дефекту спостерігали у 4 обстежених. Поворот зубів навколо 

своєї осі при частковій втраті зубів виявили лише у 8 осіб - 1,8% від загальної 

кількості осіб, а поєднані переміщення - у 9,7 % пацієнтів від загальної 

кількості обстежених.  

При обстеженні пацієнтів другої вікової групи (30-44 роки), більшість  

яких (59,2 %) звернулися за стоматологічною допомогою від 3 до 10 років 

після видалення зубів (26 % осіб – через 3-6 років і 33 % - через 6-10 років) у 

48 осіб ми виявили  нахил зубів, межуючих із дефектом у бік дефекту, а в 49 

осіб поєднані переміщення в сагітальному та вертикальному напрямках. При 

вертикальних деформаціях у 87% осіб, незалежно від терміну втрати зубів, 

мала місце гіпертрофія коміркового відростка. Другу форму вертикального 

переміщення зубів спостерігали в 13 % пацієнтів. Нахил зубів у ділянку 

дефекту спостерігали в 10,5 % обстежених другої групи проти 0,88 % осіб 

першої вікової групи (р≤0,05). Поворот зубів навколо своєї осі при частковій 

втраті зубів виявили в 2,4% осіб другої групи, проти 1,8 % осіб першої 

вікової групи (р≥0,05). Поєднані переміщення спостерігали в більшості 

пацієнтів - 49 осіб, що склало 10,8% пацієнтів серед загальної кількості 

обстежених.  

В осіб третьої групи ми виявили, що 60 % звернулися за 

стоматологічною допомогою від 7 до 16 років після видалення зубів, і лише 

27 осіб, що склало 17,4% із давністю утворення дефекту до 3 років. При 

цьому в 61 пацієнта (13,4%)  було діагностовано нахил зубів, межуючих із 

дефектом в бік дефекту. Зубокоміркове подовження зубів, позбавлених 

антагоністів відмітили в 15 осіб, а поворот зубів, межуючих із дефектом 

навколо своєї осі у 13 осіб, що склало 3,3% та 2,8% від загальної кількості 

обстежених. Поєднані переміщення зустрічались у більшості пацієнтів групи 

– 38 осіб.  
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Одним із критеріїв оцінки стану стоматологічного здоров’я осіб із 

дефектами ЗР був аналіз індексів гігієни, стану твердих тканин зубів та тканин 

пародонта. Аналіз отриманих цифрових даних гігієнічних індексів дозволив 

відмітити тенденцію до погіршення показників індексу в пацієнтів з 

однаковою давністю утворення дефектів відповідно до вікової групи. 

Наприклад, у хворих із давністю утворення дефектів  від 11 до 16 років 

індекс гігієни ФВ погіршувався відповідно до віку пацієнтів, а саме у хворих 

18-29 років показник був на рівні 3,28±0,081 це відповідало поганому 

значенню індексу, а у віковій групі 45-59 років гігієни був на рівні 

4,17±0,090, що відповідало дуже поганому значенню індексу, проти 

показників осіб контрольної групи аналогічного вікового періоду 1,34±0,034 

та 1,89±0,051відповідно(р≤0,05). 

Негативну динаміку змін показників гігієнічного індексу ФВ, 

відповідно до давності утворення дефекту ЗР, можна пояснити погіршенням 

стану оклюзійних співвідношень, збільшенням вираженості деформацій ЗР, 

та відповідно низьким рівнем стоматологічного здоров’я в цілому. 

Оцінюючи цифрові дані показника індексу GV, встановлено що 

середнє значення в осіб контрольної групи було на рівні 0,98±0,024, 

1,09±0,040 та 1,13±0,051 відповідно вікової належності осіб 18-29 років, 30-

44 років та 45-59 років, що відповідало середньому рівню гігієни ротової 

порожнини. У пацієнтів з дефектами ЗР встановлено залежність показників 

від давності утворення дефекту. Так у пацієнтів віком 18-29 років ми 

відмічали статистично достовірне збільшення показників індексу GV між 

усіма групами, а саме від 1,31±0,033, 1,53±0,088, 2,21±0,025 до 2,32±0,081 

відповідно в осіб із давністю утворення дефектів до 3 років, від 3 до 6 років, 

від 7 до 10 років, та від 11 до 16 років. Схожу тенденцію ми відмічали і в 2-й 

та 3-й вікових групах. 

Найгірші показники, отримані в осіб третьої вікової групи, ми 

пояснюємо  значним терміном втрати одного з молярів та характером 
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деформації, що супроводжується нахилом дистально розташованих зубів у 

ділянку дефекту з утворенням патологічного зубоясенного карману. 

Оцінка отриманих даних індексу КПВ засвідчує, що поширеність 

карієсу в осіб віком від 18 до 29 років була від 88,6% до 96.7%, залежно від 

давності утворення дефектів ЗР, що статистично більше за осіб контрольної 

групи того ж вікового періоду з показником у 79%. Схожу тенденцію ми 

відмічали і в 2-й та 3-й вікових групах.  

Результати оцінки стану тканин пародонта у хворих із дефектами ЗР, 

ускладнених ЗЩД, порівняно з контрольною групою засвідчують, що в осіб 

першої вікової групи (138 пацієнтів) каральний гінгівіт було діагностовано в 

37 осіб, що склало 26,8%. Найменшу кількість випадків було діагностовано 

при наявності дефектів ЗР до 3 років, а саме у 4 пацієнтів, що склало 2,89% 

від кількості обстежених у групі. Тоді як у групі осіб з давністю утворення 

дефектів від 3 до 6, від 7 до 10 та від 11 до 16 років, катаральний гінгівіт було 

діагностовано відповідно в 10, 12 та 13 осіб, що склало 7,24%, 8,69% та 

9,42% від загальної кількості осіб у даній віковій групі. Відмічали 

статистично достовірне збільшення кількості осіб із катаральним гінгівітом у 

старших вікових групах, а саме у 49 пацієнтів з 162 обстежених другої 

вікової групи, що становило 30,2% та 52 пацієнти з 155, що склало 33,5% у 

третій віковій групі. Схожу тенденцію можна бачити і при аналізі даних, 

щодо наявності гіпертрофічного гінгівіту. Щодо виявлених ознак  

пародонтита,  в 5% осіб контрольної групи було діагностовано дане 

захворювання, а в осіб із дефектами ЗР, найбільшу кількість випадків 

генералізованого пародонтита ми відмітили в пацієнтів другої (16 осіб 

(9,9%)) та третьої (28 осіб (18,1%)) вікових груп. Аналіз результатів 

проведених досліджень засвідчив, що в пацієнтів із ЗЩД, у порівнянні з 

контрольною групою, захворювання тканин пародонта зустрічаються 

набагато частіше, а їхня кількість збільшується пропорційно до віку пацієнтів 

та давності утворення дефектів ЗР. 
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У ході дослідження було встановлено, що особливу увагу слід 

звернути на пацієнтів із показниками проби Шиллера-Писарева на рівні 

слабо-позитивного значення та середніми та тяжкими значеннями індексу 

РМА, оскільки хворі з таким рівнем запалення ясеневого краю у 100% 

випадків упродовж ортодонтичного лікування мають ускладнення з боку 

тканин пародонта. В осіб із дефектами зубних рядів утворених від 11 до 16 

років, негативну пробу Шиллера-Писарева мали тільки 75%, 71,4% та 68,7% 

хворих першої, другої та третьої вікових груп. 

На основі проведеної  нами порівняльної оцінки БЕА жувальних 

м’язів у пацієнтів із дефектами ЗР, порівняно з фізіологічною нормою різних 

вікових груп ми спостерігали подовження терміну жування, зниження ритму 

жування, погіршення жувальної ефективності, порівняно з особами 

контрольної групи. У часових показниках електричної активності особливо 

помітні зміни спостерігали всередині окремих динамічних циклів. 

Співвідношення між збуджувальними та гальмівними процесами при цьому 

різко погіршувалася зі збільшенням терміну активності за рахунок 

скорочення терміну відносного біоелектричного спокою. Величина 

амплітуди біопотенціалів знижувалася відносно норми. Одним із серйозних 

порушень координаційної взаємодії жувальних м’язів слід визнати 

відсутність чергування боків жування впродовж одного періоду, тобто чітко 

визначений звичний бік жування. Збільшення частоти коливань у пацієнтів із 

дефектами зубних рядів ми розглядаємо як наслідок процесу стомлення 

м’язів та пристосувальну реакцію, яка забезпечує можливість включення до 

активного стану більшої кількості м’язових волокон, що потребує стійкого 

високого рівня процесів обміну в м’язах для забезпечення можливості 

довготривалої роботи з більшими м’язовими зусиллями. 

Значення  показників  коефіцієнта  «К»  значно  перевищували  

показники контрольної  групи,  що  засвідчувало  значну  негативну  

динаміку функціональної біоелектричної активності -  1,72±0,03 та 1,79±0,04 

для правого і лівого жувальних м’язів відповідно, проти 1,04±0,04 та 
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1,05±0,04 правого і лівого жувального м'яза в пацієнтів контрольної групи. 

Методом ЛДФ проведено дослідження кровотоку слизової оболонки 

ротової порожнини. Методику проводили розробленим нами способом 

(Деклараційний патент на корисну модель  № U 21114 від 15.01.2007 р.). 

Аналіз результатів функціональних досліджень проведених за 

допомогою ЛДФ свідчить, що рівень перфузії та компенсаторних 

можливостей системи мікроциркуляції тканин пародонта зменшується 

відповідно давності утворення дефекту у ділянках зубів без антагоністів та 

беззубих ділянках щелеп, тоді як вимірювання в ділянках зубів, обмежуючих 

дефект зубного ряду показують підвищення показників мікроциркуляції, 

відповідно до давності утворення дефекту. Зокрема, вимірювання в ділянках 

зубів, обмежуючих дефект, показують підвищення показників 

мікроциркуляції, відповідно до давності утворення дефекту, а результати 

вимірювання в проекції коренів зубів без антагоністів навпаки засвідчують 

зниження показників мікроциркуляції. Показники мікроциркуляції (ПМ) 

тканин пародонта зубів, які знаходяться на інтактній стороні зубного ряду, 

статистично не відрізнялись та повністю відповідали показникам пацієнтів 

контрольної групи аналогічного віку. 

Дані в ділянках зубів, що не мали антагоністів і не сприймали 

жувального навантаження, достовірно відрізнялись від зубів обмежуючих 

дефект. Схожі показники були реєстровані в беззубих ділянках, що свідчить 

про патофізіологічні зміни та перевагу явищ застою у венулярній ланці 

системи мікроциркуляції та наявність атрофічних процесів. 

  Отримані дані свідчать про прогресивне зниження реактивності 

мікросудин зі збільшенням ступеня ураження пародонта в ділянці зубів, що 

межують із дефектом, порушенні механізмів регуляції та зниженні 

компенсаторно-пристосувальних можливостей системи мікроциркуляції, що 

найбільш виражені в пацієнтів із давньою втратою моляра та значним 

розвитком ЗЩД у ділянці дефекту.  
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Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із 

наявними дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, порівняно з нормою  було 

обстежено за допомогою Т-Scan ІІІ 118 пацієнтів віком від 18 до 59 років з 

дефектами зубних рядів, у тому числі й контрольну групу (28 осіб) пацієнтів 

цього ж вікового періоду, з інтактними ЗР. 

Результати  проведеного  дослідження  засвідчили, що індекс  

асиметрії  відносної  сили  між сторонами  зубних  рядів  у  пацієнтів  

досліджуваних груп  пропорційно  зростав (р≤0,01) до давності утворення 

дефекту ЗР та призводив до нефізіологічного  перерозподілу  навантажень,  

порівняно  з показниками, отриманими в пацієнтів з інтактними ЗР через 

невідповідність оклюзійних  контактів  і  становив  (15,1±3,2) %, (17,8±4,7) 

%, (18,3±4,6) % та (19,4±4,9) % проти аналогічних показників контролю  – 

(4,1±0,92) % відповідно. Слід зазначити,  що  дані  показники  відрізнялися  

не  тільки  від  показників контрольної  групи,  а  також  і  між  групами  

спостереження відповідно до давності утворення дефектів ЗР. У  більшості  

пацієнтів  спостерігали  наявність  передчасних  оклюзійних контактів  та  

неправильне  розташування  траєкторії  сумарного  вектора оклюзійного 

навантаження. У ході дослідження ми відмічали також значне зростання 

проміжку часу від першого до стабільного  множинного  оклюзійного  

контакту  в  пацієнтів досліджуваних  груп,  порівняно  з  показниками  

контролю.  У всіх пацієнтів із наявними дефектами ЗР виявлено достовірне 

(р≤0,05) збільшення часу настання максимальної кількості зубних контактів 

(0,34±0,03) сек, (0,44±0,05) сек, (0,49±0,06) сек. та (0,58±0,07) сек у групах 

пацієнтів з відповідною давністю утворення дефектів ЗР, порівняно  з  

показниками  контролю – (0,19±0,02) сек. Отримані результати досліджень 

узгоджуються з даними літератури (Kerstein R.B.,  2012, 2014) [346, 358]. 

За результатами проведних патоморфологічних досліджень 

встановлено, що беззуба ділянка щелеп хворих із атеросклерозом має значні 

морфологічні зміни в окісті зі значним набряком між колагеновими 

волокнами волокнистого шару окістя. В остеогенному шарі має місце значна 
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лакунарна резорбція, котра досягає остеонів. Кількість рядів остеонів 

зменшилась до 6±3. Атеросклеротичні зміни судинного русла призводять до 

погіршення кровопостачання кісткової тканини та як наслідок її ішемії. Зміни 

в кістковій тканині губчастої частини беззубого коміркового відростка з 

одного боку обумовлені атрофічними процесами, з іншого кумулюються 

атеро- та артеріосклеротичними порушеннями в артеріях середнього 

діаметру та потенціюються змінами в артеріолах.  

У всіх зразках основної групи дослідження з атеросклеротичними 

ураженнями аорти спостерігалися комбінації гіалінозу, гіпертрофії та 

некрозу судинної стінки. Зміни судинного русла супроводжувалися змінами 

губчатого наповнення беззубого коміркового відростка з відсутністю 

ендоосту на великому протязі трабекул та прогресуванням лакунарної 

резорбції. Кісткові пластинки при цьому були частково резорбовані та мали 

фестончастий вигляд. Міжтрабекулярний простір характеризувався 

розростанням сполучної тканини. На поверхні трабекул спостерігались групи 

остеокластів, які утворювали лакуни. 

Методом флуоресцентної мікроскопії губчастої частини кістки 

коміркового відростка досліджуваних померлих хворих встановлено, що у 

разі атеросклеротичних уражень аорти відмічається неструктуроване 

розміщення колагеноподібних білків у трабекулах. Трабекули хворих без 

атеросклерозу мали лінійний розподіл колагеноподібних білків, їхнє 

флуоресцування мало більш інтенсивний характер, що відповідає значній 

кількості амінокислот, які мають у своєму складі кільцеву хімічну структуру 

(триптофан, пролін, тирозин, гістідін, фенілаланін). 

Під час дослідження періапікальної частини коміркової кістки, 

встановлено, що напрямок кісткових трабекул відповідав вектору 

механічного навантаження на зуби. Контрольна група хворих мала 

рівномірну періодонтальну щілину з правильно розташованими 

колагеновими волокнами без патологічних змін. Хворі з атеросклерозом 

характеризувалися резорбтивними змінами зовнішньої і внутрішньої 
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кортикальних пластинок з утворенням лакун резорбції, заповнених 

фіброзною тканиною з хаотично розташованими колагеновими та 

еластичними волокнами. Зміни в кістковій тканині періапікальної частини 

коміркової кістки у хворих із атеросклерозом були більш виражені в беззубій 

ділянці коміркового відростка. Також при атеросклерозі мали місце зміни в 

епітелії беззубої ділянки щелеп, порівняно з контрольною групою, що 

проявлялося значними виростами епітелію у власну пластинку з 

проліферацією базального шару. 

Остеоцити контрольної групи дослідження мали сильну та середню 

експресію остеопонтину. Кісткова тканина беззубого коміркового відростка 

мала значне зменшення експресії остеопонтину в померлих хворих з 

артеріосклерозом. Ми спостерігали відсутність експресії остеопонтину в 

остеоцитах на поверхні трабекул, але в середині трабекул зберігалась слабка 

експресія остеопонтину. На підставі проведеного статистичного аналізу 

спостерігається тенденція до зменшення кількості остеоцитів у трабекулах 

періапікальної третини зуба при атеросклерозі (26,85±7,44) Р= 0,05. Також 

має місце залежність зменшення товщини трабекул беззубої ділянки 

коміркового відростка (376,28±204,38) мкм Р=0,02 від втрати зубів на фоні 

атеросклерозу. Експресія остеопонтину та флюоресценція кістки беззубої 

ділянки також має тенденцію до зниження при атеросклерозі Р=0,048 та 

Р=0,049.  

За результатами патологоанатомічних досліджень атеросклероз 

призводить до змін кількості остеоцитів в трабекулах переапікальної третини 

зуба, які спричиняють зміни товщини трабекул беззубого альвеолярного 

паростку, та обумовлюють прогресування вторинного остеопорозу, що може 

бути розглянуто як фактор ризику ускладнень ортодонтичного лікування 

зубощелепних деформацій у хворих старших вікових груп з 

атеросклеротичними змінами судин та ускладнень дентальної імплантації.          

 За результатами аналізу наукової гіпотези було розроблено 

математичну модель, яка шляхом ідеалізації реальної картини переміщення 
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зубів, описала основні механічні явища, що існують при ортодонтичному 

лікуванні ЗЩД. 

 Методом механіко-математичного моделювання обгрунтовані 

методики ортодонтичної підготовки до протезування із застосуванням за 

клінічними показаннями дисталізації, або мезіалізації зубів, зміщених в 

ділянку дефекту із застосуванням апаратів власної конструкції. Механічні 

характеристики кісткової тканини конкретного пацієнта  істотно 

відрізняються, у залежності від її структурно-функціонального стану, 

зокрема, наявності локальних і системних патологічних процесів, а також від 

віку та статі пацієнта. Встановлено безпосередню кореляційну залежність 

середньої тривалості ортодонтичного лікування від рентгенологічної 

щільності кісткової тканини. Так у віці 18 років та при щільності кістки 

рівній 600 HU воно може тривати 5 місяців, а в віці 35 років та при щільності 

кістки рівній 1100 HU – більше 20 місяців.  

Для обґрунтування вибору тактики навантаження дентальних 

імплантатів та визначення залежності ефективності ортопедичного лікування 

пацієнтів незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на дентальні 

імплантати від якості кісткової тканини щелеп нами було обстежено з 

застосуванням клінічних і спеціальних методів дослідження та виготовлено 

штучні коронки з опорою на дентальні імплантати 71 пацієнтам віком від 18 

до 59 років із включеними дефектами зубних рядів на верхній щелепі, із 

давністю їхнього утворення від 6 до 12 місяців.  

Для формування рандомізованої вибірки до груп дослідження хворих 

було включено пацієнтів з урахуванням таких критеріїв: наявність 

включених дефектів ЗР бічних відділах ЗР; давність утворення дефекту від 6 

до 12 місяців; відсутність клінічних та рентгенологічних ознак 

генералізованого пародонтита; відсутність шкідливих звичок (паління); 

достатній об’єм кісткової тканини по висоті (12-15 мм) та відсутність 

показань до кісткової аугментації; щільність кісткової тканини 350-850 

одиниць Hounsfield, що відповідає D3 за C.Misch та щільність кісткової 
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тканини 850-1250 одиниць Hounsfield, що відповідає D2 за C.Misch; 

коефіцієнт стабільності імплантату за Isq Osstell через 6 місяців після 

першого хірургічного етапу на рівні 50-60 одиниць; можливість подальшого 

спостереження за пацієнтом. 

Усього в обстежених пацієнтів було визначена щільність кісткової 

тканини в ділянці дефекту в межах 850-1250 одиниць Hounsfield, що 

відповідає D2 за C.Misch – 22 особи, що склало I клінічну групу (встановлено 

23 дентальні імплантати), та 49 осіб із визначеною щільністю 350-850 

одиниць Hounsfield, що відповідає D3 за C.Misch ввійшли в II клінічну групу 

(встановлено 68 дентальних імплантатів). 

Обстеженим пацієнтам, за клінічними показаннями було встановлено 

91 дентальний імплантат довжиною 10 мм і діаметром 4,1 мм. Установлені 

імплантати були одного виробника, виготовлені з чистого титану типу 

«Grade 4», конічної будови з заокругленою верхівкою, а також мали 

мікроструктуроване плече зі «switch»-платформою. Поверхня імплантата 

була оброблена за методикою SLA. 

Після шести місяців періоду остеоінтеграції досліджуваних кожної з 

груп було розподілено на дві групи (Iа, Iб, та IIа, IIб -) відповідно до вибору 

протоколу навантаження постійними ортопедичними конструкціями. До 

пацієнтів підгрупи Iа ввійшли 12 осіб, яким було встановлено 12 дентальних 

імплантатів, та до підгрупи IIа включено 23 особи (встановлено 30 

дентальних імплантатів). Пацієнтам зазначених підгруп було виконано 

протезування на дентальних імплантатах за класичним двухєтапним 

протоколом (виконано 42 одиночні постійні коронки). До пацієнтів підгрупи 

Iб ввійшли 10 осіб, якими було встановлено 11 дентальних імплантатів, та до 

підгрупи IIб було включено 26 осіб (встановлено 38 дентальних імплантатів). 

Пацієнтам цієї групи було запропоновано і проведено протезування за 

протоколом поступового навантаження: після періоду остеоінтеграції 

формувач ясен установлювали строком на 1 місяць, через 1 місяць 

установлювали абатмент із тимчасовою пластмасовою коронкою поза 
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оклюзією, далі на 1 місяць виготовляли тимчасову коронку, яка сприймала 

оклюзійне навантаження, і на заключному етапі фіксували постійну коронку. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що у хворих I 

клінічної групи (щільність кісткової тканини в ділянці дефекту в межах 850-

1250 одиниць Hounsfield, що відповідає D2 за C.Misch – 22 особи)  КСІ на 

момент встановлення, як правило знаходився в межах 69,35 ± 0,5, протягом 

першого місяця після встановлення імплантату відзначалося зниження 

стабільності в з'єднанні кістка-імплантат до 65,38±0,5. Потім починається 

підвищення КСІ, на другому і третьому місяцях після операції (67,01 ± 0,5 і 

68,12 ± 0,49) відповідно, що підтверджує наявність ремоделювання кісткової 

тканини навколо імплантату. При визначенні стабільності дентальних 

імплантатів та ступеню втрати кісткової тканини, у залежності від характеру 

оклюзійного навантаження через 6 та 12 місяців достовірної різниці 

встановити не вдалося, на відміну від обстежених групи II. 

За результатами частотно-резонансної оцінки стабільності дентальних 

імплантатів  пацієнтів ІІ-а та ІІ-б груп показники КСІ,  за  даними  приладу 

«Osstell ISQ», були на рівні (52,300 ± 0,254) од. та (52,579 ± 0,298) од., 

відповідно (р>0,05). Як правило, протягом першого місяця після 

встановлення імплантату відзначається зниження стабільності в з'єднанні  

кістка-імплантат. Потім починається підвищення стабільності імплантату, на 

другому і третьому місяцях після операції, що підтверджує  наявність  

ремоделювання  кісткової  тканини  навколо імплантату. Через 6 місяців 

після встановлення імплантату було відмічено незначне зростання 

коефіцієнту стабільності імплантату. Найбільші зміни, щодо стабільності 

дентальних імплантатів були відмічені в пацієнтів обох груп через рік. 

Зокрема, у підгрупі IIа, де пацієнтам були виготовлені постійні коронки через 

6 місяців після встановлення імплантатів, було відмічено статистично 

недостовірне зниження КСІ, а в IIб підгрупі, де ортопедичне лікування 

проводилось шляхом поступового збільшення оклюзійного навантаження на 

дентальний імплантат, ми константували збільшення (р<0,05) 
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досліджуваного показника до (59,158 ± 0,405) од. Отримані результати 

досліджень узгоджуються з даними літератури (Миш К.Е., 2010) [169]. 

Для визначення динаміки резорбції кісткової тканини в ділянці шийки  

імплантата оцінювали втрату кісткової тканини протягом першого року після 

його встановлення. 

 Визначено, що рівень кісткової тканини навколо остеоінтегрованих 

дентальних імплантатів відрізняється (р<0,05), насамперед, залежно від 

протоколу ортопедичного навантаження. Зокрема, через 6 місяців після 

встановлення імплантатів була відмічена втрата кісткової тканини у пацієнтів 

обох груп дослідження на рівні (0,623±0,019)мм та (0,642±0,025)мм. 

Найбільші зміни, щодо стабільності дентальних імплантатів були відмічені в 

пацієнтів обох груп через рік. Так у підгрупі IIа, де пацієнтам були 

виготовлені постійні коронки, через 6 місяців після встановлення 

імплантатів, була відмічена статистично достовірна втрата кісткової тканини 

(1,197±0.033)мм. Максимальне значення сягало 1,6 мм, тоді як у групі IIб, де 

ортопедичне лікування проводилось шляхом поступового збільшення 

оклюзійного навантаження на дентальний імплантат, ми не константували 

статистично достовірного (р<0,05) збільшення досліджуваного показника 

(0,681 ± 0,028)мм. 

Отримані результати склали підґрунтя для розробки 

індивідуалізованих алгоритмів дентальної імплантації, що передбачають 

дискретне оклюзійне навантаження на дентальний імплантат в умовах 

недостатньої щільності кісткової тканини. 

На заключному етапі дослідження на основі визначення характеру та 

ступеню морфо-функціональних порушень зубощелепного апарата у хворих 

із частковою втратою зубів, ускладненою ЗЩД, з урахуванням результатів 

морфологічних досліджень, математичного моделювання та 

індивідуалізованих алгоритмів комплексної реабілітації нами проведено 

патогенетичне лікування репрезентативного контингенту хворих різних 

вікових груп із застосуванням як загальноприйнятих методик, так і власних 
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розробок. Із  загальної кількості обстежених осіб (494 пацієнтів), з яких 455 -  

хворих із дефектами ЗР у бічній ділянці віком від 18 до 59 років та 39 осіб 

контрольної групи такого ж віку без дефектів ЗР, було проведено лікування 241 

хворому віком від 18 до 59 років із ЗЩД різного ступеня вираженості. Особи 

аналогічного віку з інтактними ЗР та фізіологічними видами прикусу склали 

контрольну групу в кількості 20 осіб.  

Перед вибором тактики та методу реабілітації осіб із дефектами ЗР, 

ускладнених ЗЩД, усім пацієнтам проводили визначення показників 

рентгенологічної щільності кісткової тканини в ділянці дефекту, а також 

брали до уваги результати обстеження з урахуванням ряду параметрів 

(загальносоматичний стан хворого, фактори ризику карієсу, фактори ризику 

захворювань тканин пародонта, фактори ризику ЗЩД, індекс ФВ, індекс GV, 

проба Шиллера–Пісарєва, індекс РМА, інтенсивність карієсу КПВ, стан 

слизової оболонки ротової порожнини (параметри мікроциркуляції за даними 

ЛДФ), давність утворення дефекта, кількість відсутніх зубів, кількість 

дефектів ЗР, причина видалення зуба, пропозиція кісткової тканини в ділянці 

дефекту ЗР по ширині гребеня коміркового відростка за даними КПКТ, 

пропозиція кісткової тканини в ділянці дефекту ЗР по висоті від гребеня 

коміркового відростка до нижньощелепового каналу на нижній щелепі та до 

дна гайморової порожнини на верхній щелепі за даними КПКТ, товщина 

слизової оболонки в ділянці відсутніх зубів над гребенем коміркового 

відростка, наявність запальних процесів у кістковій тканині в ділянці дефекту 

ЗР, щільність кісткової тканини в ділянці дефекту ЗР за даними КПКТ, стан 

зубів обмежуючих дефект ЗР). 

 Відповідно до отриманих даних із урахуванням вищезазначених 

показників та факторів ризику ускладнень нами розроблені 4 варіанти 

реабілітації пацієнтів з дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД відповідно до 

вікових груп обстеження. 

До першої групи увійшло 138 пацієнтів із дефектами ЗР, ускладнених 

ЗЩД віком від 18 до 29 років. 
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Згідно з аналізом результатів клініко-лабораторного обстеження, 

форми  ЗЩД, давності утворення дефектів ЗР, показників щільності кісткової 

тканини, ступеня васкуляризації, та прогнозу перебігу захворювання з 

застосуванням аналізу вище перерахованих параметрів, а також 

патоморфологічних досліджень та математичного моделювання,  пацієнтів 

даної вікової групи в кількості 89 осіб, відповідно до методик  усунення ЗЩД 

та заміщення дефектів ЗР, було розподілено на 4 підгрупи, а саме: 

1. Підгрупа 1А - 34 особам із ЗЩД мінімальної вираженості 

проводили усунення деформації ЗР шляхом пришліфовування конвергуючих 

поверхонь зубів, обмежуючих дефект та зубів, позбавлених антагоністів у бік 

дефекту ЗР протилежної щелепи, із безпосереднім захистом пришліфованих 

поверхонь із подальшим заміщенням дефекту ЗР ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати з безпосереднім 

оклюзійним навантаженням.  

2. Підгрупа  1Б - 39 пацієнтам усували деформацію ЗР шляхом 

ортодонтичної підготовки (дисталізація зубів, обмежуючих дефект дистально 

за допомогою ортодонтичного апарату власної конструкції (Патент України 

на корисну модель №116711 від 25.05.2017)). І з подальшим заміщенням 

дефекту ЗР ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати 

з поступовим оклюзійним навантаженням. 

3. Підгрупа  1В - 8 пацієнтам  усунули деформацію та замістили 

дефект ЗР шляхом мезіалізації зубів, обмежуючих дефект дистально за 

допомогою ортодонтичного апарату власної конструкції  (Патент України на 

корисну модель №82356 від 25.07.13., Патент України на винахід №105103 

від 10.04.2014). 

4. Підгрупа  1Г - 8 пацієнтам усунули деформацію ЗР шляхом 

пришліфовування коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект та 

висунутих зубів у бік дефекту ЗР, із подальшим захистом пришліфованих 

поверхонь емаль-герметизуючим ліквідом, а дефект ЗР заміщували 

мостоподібним протезом.  

http://uapatents.com/2017/05/25


278 

 

 

Слід відмітити, що переважна більшість осіб даної клінічної групи 

була реабілітована ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імплантати. Лікування проводилось як з попередньою ортодонтичною 

підготовкою (дисталізація зубів) - 39 осіб у підгрупі 1Б,  так і без - 34 особи в 

підгрупі 1А 

Найбільш чисельною виявилась підгрупа  1Б - 39 осіб. Пацієнтам 

заміщення дефекту ЗР проводили шляхом виготовлення ортопедичних 

конструкцій з опорою на дентальні імплантати після усунення деформації ЗР 

шляхом дисталізації молярів за допомогою ортодонтичного апарата власної 

конструкції. Ортодонтичні апарати виготовляли лабораторним шляхом для 

кожного пацієнта індивідуально. Обов’язковою умовою виконання апарата 

було виготовлення SetUp – моделі за стандартною методикою для перевірки 

можливості правильного переміщення зубів. 

В умовах недостатньої щільності кісткової тканини та станах після 

аугментації кістковопластичного матеріалу діяли наступним чином. Після 

шести місяців періоду остеоінтеграції на верхній щелепі, та трьох місяців на 

нижній, пацієнтам цієї групи було проведено протезування за таким 

протоколом: формувач ясен установлювався строком на 1 міс, через місяць 

встановлювали абатмент з тимчасовою провізорною коронкою поза 

оклюзією, далі на один місяць виготовляли тимчасову коронку, яка 

сприймала оклюзійне навантаження, й на заключному етапі фіксували 

постійну коронку з оклюзійними співвідношеннями відповідно до концепції 

захищеної оклюзії. Оклюзійні співвідношення були вивірені таким чином, 

щоб контакт «зуб–імплантат» виникав лише після сильного змикання зубних 

рядів. Контакти в ділянці «зуб–імплантат» були пришліфовані на 

оклюзійному папері товщиною 200 мкм.  

Лікування хворих у підгрупі 1В у кількості вісім осіб проводили 

шляхом заміщення малого дефекту ЗР апаратом для мезіалізації жувальної 

групи зубів власної конструкції. Однією з ключових умов використання 

данної методики, була наявність антагонуючого зуба для останнього моляра 
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після завершення лікування. Ортодонтичні апарати виготовляли 

лабораторним шляхом для кожного паціента індивідуально. Обов’язковою 

умовою виконання апарата було виготовлення SetUp – моделі за стандартною 

методикою для перевірки можливості правильного переміщення зубів. 

Лікування вважали закінченим за відсутності дефекту ЗР, наявності щільного 

контакту між кільцями опорних та переміщуваних зубів та встановленні їх у 

правильне оклюзійне співвідношення з антогонуючими зубами. 

  Після закінчення лікування пацієнтам проводили вибіркове 

пришліфовування переміщуваних зубів із метою усунення передчасних 

контактів і створення множинної ковзної оклюзії, рекомендували 

використання знімного ретенційного ортодонтичного апарата з метою 

попередження  виникнення рецидиву протягом 1 року та проходити 

контрольний огляд 1 раз на 6 місяців.  

Пацієнтам підгрупи 1Г для заміщення включених дефектів ЗР при 

відсутності умов для встановлення дентальних імплантатів виготовляли 

мостоподібні протези. Залежно від показників ЕОД, стану твердих тканин 

зубів, обмежуючих дефект, протяжності дефекту ЗР та стану тканин 

пародонта зуби лишали вітальними або проводили ендодонтичну підготовку. 

Покриття зуба коронкою не вважали за показ для ендодонтичної підготовки 

зуба. 

Проведені  ЕМГ дослідження  засвідчили, що в осіб із дефектами ЗР, 

через 6 місяців після завершення лікування, відбувалися виражені в тій чи 

іншій мірі функціональні зміни в діяльності жувальних м'язів, які полягали в 

зниженні біоелектричної активності, середньої амплітуди  їхніх 

біопотенціалів, як при проведенні функціональної проби «максимальне 

стиснення жувальних м’язів у положенні ЦО», так і при проведенні проби 

«довільного жування». Найбільші зміни нами спостерігалися в осіб із 

давністю утворення дефектів від 11 до 16 років, що, на нашу думку, пов'язано 

зі значною давністю видалення зуба і вираженістю деформації ЗЩС.  
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Зокрема, в осіб підгрупи 1А, так через 6 місяців після завершення 

лікування була відсутня статистична достовірність у досліджуваних 

показниках середньої амплітуди стиснення (мкВ) 775±8,6 на стороні дефекту 

проти 782±29,4 групи контролю, середньої амплітуди жування (мкВ) 792±8,5 

на стороні дефекту проти 808±18,9 групи контролю. Також зменшилась 

тривалість фази спокою (мсек) з відповідно 230±5,1 на стороні дефекту та 

191±5,8 на інтактній стороні до 185±6,5 на інтактній стороні та 177±5,9 

стороні дефекту, що статистично не відрізняється від показників контрольної 

групи 172±12,9 (р≥0,05). Значення коефіцієнту ―К― в осіб підгрупи 1А після 

завершення лікування становило 1,10±0,02 та 1,08±0,03, проти  1,05±0,04 осіб 

контрольної групи та статистично відрізнялось (р≤0,05) від показників 

досліджуваного параметру до лікування, а саме 1,59±0,03 на стороні дефекту 

та 1,18±0,02. 

Найкращих показників БЄА жувальних м’язів з точки зору 

наближення до осіб контрольної групи вдалось досягнути в пацієнтів 

підгрупи 1Б, яким перед заміщенням дефекту ЗР проводили дисталізацію 

зубів, конвергованих у сторону дефекту ЗР, а в подальшому здійснювали 

протезування з опорою на дентальний імплантат. Через 6 місяців після 

завершення лікування ми не відмічали статистично достовірної різниці по 

даним середньої амплітуди стиснення, середньої амплітуди жування, 

тривалості фази активності, тривалості фази спокою та значення коефіцієнту 

―К―. 

У пацієнтів, котрим заміщували дефекти ЗР мостоподібними 

протезами (підгрупа 1Г), попри наближення показників БЕА жувальних 

м’язів, після завершення лікування, до осіб із контрольної групи, більшість 

показників мала статистично значиму відмінність, а саме, на стороні дефекту 

коефіцієнт ―К― становив 1,14±0,02 проти 1,05±0,04 у осіб контрольної групи 

(р≤0,05), а середня амплітуда жування на інтактній стороні становила 776±9,4 

проти 804±19,3 в осіб контрольної групи (р≤0,05). Отримані результати 

узгоджуються з даними літератури (Дворник В.М., 2008, 2009) [88, 90]. 
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При порівнянні ідентичних показників на стороні дефекту та інтактній 

стороні ЗР після завершення лікування в пацієнтів всіх підгруп, слід 

відмітити, про відсутність достовірної відмінності показників (р≥0,05). 

Оцінюючи показники індексу GV в пацієнтів підгруп 1А, 1Б та 1В 

значення індексу через 6 місяців після завершення лікування були на рівні 

1,11±0,055, 1,16±0,055 та 1,22±0,069 відповідно, що відповідало доброму 

стану гігієни ротової порожнини та статистично не відрізнялись від 

показників контрольної групи 0,98±0,024 (p>0,05). Найгірший рівень гігієни 

ротової порожнини ми спостерігали в підгрупі пацієнтів яким заміщення 

дефекту ЗР відбувалось шляхом виготовлення мостоподібного протезу 1Г. 

Рівень гігієни був переважно на задовільному і не задовільному рівні та 

складав (1,98±0,065) бала, що статистично більше за показник осіб 

контрольної групи 0,98±0,024 (p≤0,05) та фактично не відрізняється від стану 

перед початком лікування 1,84±0,050. Покращення в показниках ми 

пояснюємо дієвими уроками гігієни за доглядом ротової порожнини. 

Дещо інша тенденція спостерігалась при оцінці показників індексу 

ФВ. У пацієнтів підгруп 1А, 1Б та 1В значення індексу через 6 місяців після 

завершення лікування відповідали переважно задовільному стану ротової 

порожнини. 

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із 

наявними дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, порівняно з нормою  було 

обстежено за допомогою Т-Scan ІІІ 38 пацієнтів віком від 18 до 29 років із 

дефектами ЗР через 6 місяців після лікування різними методиками, у тому 

числі й контрольну групу (12 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду, з 

інтактними ЗР. 

Можемо відмітити, що найкращі результати наближені до показників 

контрольної групи було отримано в пацієнтів підгрупи 1А, а найгірші в 1Г. 

Водночас слід відмітити, що в усіх підгрупах дослідження отримані 

показники були достовірно кращі за дані отримані перед початком лікування. 

Так, площа оклюзійних контактів на початку лікування в осіб віком 
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від 18 до 29 років із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД становила 21,1±0,29, у 

осіб контрольної групи 37,6±0,45. Після завершення лікування в пацієнтів 

підгрупи 1А та 1Б було отримано найближчі параметри до показників 

контролю, а саме 36,2±0,31 та 36,3±0,38 відповідно (р≥0,05), а в підгрупах 1 

В та 1 Г дещо гірші результати, а саме 31,2±0,46 та 32,2±0,38, що достовірно 

відрізнялось від осіб контрольної групи (р≤0,05). 

Для визначення клініко-патогенетичних особливостей перебігу 

часткової втрати зубів із метою обрання раціональних методів комплексного 

лікування і реабілітації осіб від 30 до 44 років із дефектами ЗР, ускладнених 

ЗЩД, нами було проведено обстеження з застосуванням клінічних і 

спеціальних методів 162 пацієнтів цієї вікової групи, що склало 35,6 % від 

загальної кількості обстежених. Вибір методу лікування обґрунтовувався як 

за результатами клінічних та спеціальних досліджень зазначеного 

контингенту осіб, так і на основі аналізу результатів експериментальних 

досліджень. 

Більшість пацієнтів даної клінічної групи, а саме 42 та 54 особи, мали 

дефекти ЗР із давністю утворення від 3 до 6 та від 7 до 10 років. Тільки в 31 

пацієнта з 162 у групі було діагностовано дефект ЗР з давністю утворення до 

3 років. 

Згідно з аналізом результатів клініко-лабораторного обстеження, 

форми ЗЩД, давності утворення дефектів ЗР, показників щільності кісткової 

тканини, ступеня васкуляризації, та прогнозу перебігу захворювання, а також 

патоморфологічних досліджень та математичного моделювання,  пацієнтів 

даної вікової групи в кількості 80 осіб відповідно до методик  усунення ЗЩД 

та заміщення дефектів ЗР було розподілено на 4 підгрупи. Слід зазначити, що 

методи реабілітації пацієнтів даної групи не відрізнялись від пацієнтів 1 

вікової групи. Єдиною відмінністю був кількісний розподіл пацієнтів у 

підгрупах, а саме до підгрупи 2А увійшло 14 пацієнтів, підгрупу 2Б склали - 

42 пацієнти, підгрупу  2В – 12 пацієнтів та підгрупу  2Г - 12 пацієнтів. Як 

видно, переважна більшість осіб даної клінічної групи була реабілітована 
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ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати. Лікування 

проводилось як із попередньою ортодонтичною підготовкою (дисталізація 

зубів) - 42 осіб у підгрупі 2Б,  так і без неї - 14 осіб у підгрупі 2А. 

Перед початком лікування ми спостерігали значні статистично 

достовірні зміни у визначених показниках БЕА жувальних м’язів у пацієнтів 

з дефектами ЗР, порівняно з контрольною групою, тоді як через 6 місяців 

після завершення лікування отримані дані вказують на наближення 

показників ЕМГ у пацієнтів із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, до 

показників осіб контрольної групи.  

Зокрема, в підгрупі 2Б, де дентальній імплантації передувала 

ортодонтична підготовка у вигляді дисталізації конвергованих зубів у 

ділянку дефекту зубного ряду середня амплітуда стиснення на стороні 

дефекту ЗР збільшилась до (774 ± 9,1) мкВ проти  (498 ± 10,6) мкВ до 

лікування (р ≤ 0,05) і наблизилась до показників контрольної групи -  (781 ± 

29,1) мкВ. На інтактній стороні ЗР даний показник також через 6 місяців 

після завершення лікування був у межах норми. Середня амплітуда жування 

в осіб підгрупи 2Б у визначений термін після завершення лікування на 

стороні дефекту становила (799 ± 8,8) мкВ, на інтактній стороні – (802 ± 9,0) 

мкВ проти аналогічних показників контрольної групи  - (807 ± 18,5) мкВ (р ≥ 

0,05). Тоді як на початку лікування цей показник складав (530 ± 9,2) мкВ на 

стороні дефекту та (768 ± 9,9) мкВ на інтактній стороні ЗР. 

Значення коефіцієнту ―К― у осіб підгрупи 2Б після завершення 

лікування прийшло до норми і становило на стороні дефекту 1,07 ± 0,02 і на 

інтактній стороні - 1,05 ± 0,03, проти контролю – 1,04 ± 0,03 (р ≥ 0,05), що 

достовірно менше за середній показник отриманий до початку лікування 1,57 

± 0,0 (р ≤ 0,05) на стороні дефекту  та  1,17 ± 0,03 (р ≤ 0,05) на інтактній 

стороні ЗР. 

Оцінюючи показники гігієнічного індексу GV в пацієнтів підгруп 2А, 

2Б та 2В значення індексу через 6 місяців після завершення лікування були 

на рівні 1,14 ± 0,054, 1,12 ± 0,045 та 1,25 ± 0,052 відповідно, що відповідало 
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доброму стану гігієни ротової порожнини та статистично не відрізнялись від 

показників контрольної групи - 1,09 ± 0,040 (p > 0,05).  

Найгірший рівень гігієни ротової порожнини ми спостерігали в 

підгрупі пацієнтів, яким заміщення дефекту ЗР відбувалось шляхом 

виготовлення мостоподібного протезу 2Г. Рівень гігієни був переважно на 

задовільному і не задовільному рівні та складав (1,79 ± 0,069) бала, що 

статистично більше за показник осіб контрольної групи (1,09 ± 0,040) (p ≤ 

0,05) та фактично не відрізняється від стану перед початком лікування (2,14 ± 

0,048). 

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із 

наявними дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, порівняно з нормою,  було 

обстежено за допомогою Т-Scan ІІІ 43 пацієнти віком від 30 до 44 років із 

дефектами ЗР через 6 місяців після лікування різними методиками, у тому 

числі, й контрольну групу (10 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду з 

інтактними ЗР. 

Найкращі результати, було отримано в пацієнтів підгрупи 1Б, а 

найгірші в підгрупах 2В та 2Г. У той же час слід відмітити, що в усіх 

підгрупах дослідження отримані показники були достовірно кращі за дані 

отримані перед початком лікування та наближались до даних контрольної 

групи. 

Оцінюючи площу оклюзійних контактів слід зазначити, що на початку 

лікування в осіб віком від 30 до 44 років із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД 

цей показник становив 20,1 ± 0,27, в осіб контрольної групи 37,6 ± 0,45.  

Після завершення лікування в пацієнтів підгрупи 2А та 2Б було 

отримано найближчі параметри до показників контролю, а саме 36,9 ± 0,36 та 

36,8 ± 0,32 відповідно, (р ≥ 0,05), а в підгрупах 2В та 2Г дещо гірші 

результати, а саме 30,1 ± 0,49 та 33,2 ± 0,41, що достовірно  відрізнялось від 

осіб контрольної групи (р ≤ 0,05). 

Аналізуючи час дизоклюзії, найгірший показник ми отримали в 

підгрупі 2Г при відновленні дефекту зубного ряду мостоподібними 
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протезами, а саме 0,35 ± 0,03, що достовірно більше за показник контрольної 

групи, але істотно відрізняється від стану до лікування. Найкращі результати  

вдалось отримати в підгрупі 2Б (0,30 ± 0,02): у пацієнтів дефект ЗР яким був 

відновлений ортопедичною конструкцією на дентальному імплантаті з 

попередньою ортодонтичною підготовкою. Аналогічна ситуація 

спостерігалася і при розгляді таких досліджуваних показників як індекс 

асиметрії сили між сторонами та час настання максимальної кількості зубних 

контактів. Отримані результати узгоджуються з даними літератури (Kerstein 

R.B. et al.,  2012, 2014). 

Аналогічна ситуація спостерігалася і при розгляді таких 

досліджуваних показників як індекс асиметрії сили між сторонами та час 

настання максимальної кількості зубних контактів. 

Для визначення клініко-патогенетичних особливостей перебігу 

часткової втрати зубів із метою обрання раціональних методів комплексного 

лікування і реабілітації осіб із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД третьої 

вікової групи 45 - 59 років, нами було проведено обстеження із 

застосуванням клінічних і спеціальних методів 155 пацієнтів цієї вікової 

групи, що склало 34,1 % від загальної кількості обстежених. Вибір методу 

лікування обґрунтовувався як за результатами клінічних та спеціальних 

досліджень зазначеного контингенту осіб, так і на основі аналізу результатів 

експериментальних досліджень. 

Принциповою клініко-патогенетичною відмінністю характеру ЗЩД у 

хворих зазначеної вікової групи було те, що при наявності поодинокого 

дефекту в бічній ділянці ЗЩД були значно виражені, порівняно з хворими 

першої та другої клінічних груп, що можна пояснити давністю утворення 

дефектів ЗР (у 60 % осіб – більше 7 років). Тільки в 7,1 % осіб третьої групи 

були відсутні ЗЩД. 

Треба зазначити, що у 80% пацієнтів даної групи відбулася значна 

резорбція коміркового відростка в ділянці дефекту, особливо у вестибуло-

оральній площині, тому медіальне переміщення широкого кореня моляру 
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всередині вузького альвеолярного відростка буде відбуватися дуже повільно і 

може призвести до ускладнень у вигляді оголення коренів. Тому, при 

зазначених топографо-анатомічних умовах, мезіалізація зубів не 

проводилась. Також у 40 % обстежених зазначеної вікової групи, 

спостерігалися фасетки підвищеного стирання на контактуючих поверхнях 

опорних горбків премолярів і молярів поряд із дефектом ЗР, а в 46 % були 

присутні ознаки підвищеного стирання опорних горбків премолярів і молярів 

із протилежної від дефекту сторони, що свідчить про формування 

однобічного типу жування. 

Із зазначеного контингенту осіб третьої клінічної групи комплексне 

лікування нами було проведено 72 пацієнтам.  

Характер обраного лікування ЗЩД носив комплексний характер і 

знаходився в залежності від ступеня вираженості деформації, супутньої 

клінічної патології та наявних ускладнень.  

Згідно з аналізом результатів клініко-лабораторного обстеження, 

форми ЗЩД, давності утворення дефектів ЗР, показників щільності кісткової 

тканини, ступеня васкуляризації, та прогнозу перебігу захворювання, а також 

патоморфологічних досліджень та математичного моделювання,  пацієнтів 

даної вікової групи в кількості 72 осіб, відповідно до методик  усунення ЗЩД 

та заміщення дефектів ЗР, було розподілено на 4 підгрупи, а саме: 

1. Підгрупа 3А –11 особам із ЗЩД мінімальної вираженості 

проводили усунення деформацій ЗР шляхом пришліфовування конвергуючих 

поверхонь зубів, обмежуючих дефект та зубів, позбавлених антагоністів у бік 

дефекту ЗР протилежної щелепи, із безпосереднім захистом пришліфованих 

поверхонь та подальшим заміщенням дефекту ЗР ортопедичними 

конструкціями з опорою на дентальні імплантати за класичним двухетапним 

протоколом.  

2. Підгрупа  3Б – 19 пацієнтам усували деформацію ЗР шляхом 

ортодонтичної підготовки (дисталізація зубів, обмежуючих дефект дистально 

за допомогою ортодонтичного апарата власної конструкції, Патент України 
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на корисну модель №116711 від 25.05.2017) з подальшим заміщенням 

дефекту ЗР ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати 

з поступовим оклюзійним навантаженням. 

3. Підгрупа  3В - 27 пацієнтам усували деформацію ЗР шляхом 

пришліфовування коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект та 

висунутих зубів у бік дефекту ЗР, із подальшим захистом пришліфованих 

поверхонь, а дефект ЗР заміщували мостоподібним протезом.  

4. Підгрупа  3Г - 15 - пацієнтів, в яких формування ЗЩД, унаслідок 

часткової втрати зубів відбувалося на фоні захворювань тканин пародонта, 

зубне протезування суміщували з усуненням травматичної оклюзії та 

шинуванням рухомих зубів із застосуванням незнімної шинуючої 

конструкції.  

Клінічною особливістю реабілітації пацієнтів підгрупи 3А третьої 

клінічної групи, у кількості 11 осіб була недостатньої пропозиція кісткової 

тканини беззубої ділянки щелепи. Тому встановлення внутрішньо кісткового 

дентального імплантату здебільшого супроводжувалось аугментацією 

кісткової тканини, а заміщення дефекту ЗР ортопедичними конструкціями з 

опорою на дентальні імплантати відбувалось за двоетапною методикою та 

поступовим оклюзійним навантаженням.  Створення місця для 

супраконструкції, передбачало часткове пришліфовування апроксимальних 

поверхонь коронок зміщених зубів, обмежуючих дефект ЗР та зубів, 

позбавлених антагоністів у бік дефекту зубного ряду протилежної щелепи, із 

безпосереднім захистом пришліфованих та відполірованих поверхонь емаль-

герметизуючим ліквідом.  

Клінічною особливістю реабілітації пацієнтів, що склали підгрупу 3Б 

третьої клінічної групи, у кількості 19 осіб було, у відповідності до 

показників щільності кісткової тканини коміркового відростка, вікових 

атеросклеротичних змін судин та васкуляризації тканин пародонта, зниження 

активності процесів резорбції-апозиції кісткової тканини термін усунення 

деформації ЗР ортодонтичним методом  збільшувався на 4–6 місяців, з 

http://uapatents.com/2017/05/25
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відповідним збільшенням ретенційного періоду. У подальшому заміщенням 

дефекту ЗР ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати. 

Ортопедичне лікування хворих підгрупи  3В третьої клінічної групи 

(27 пацієнтів) передбачало усунення деформації ЗР шляхом 

пришліфовування коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект та 

висунутих зубів у бік дефекту ЗР, із подальшим захистом пришліфованих 

поверхонь емаль-герметизуючим ліквідом, а дефект ЗР заміщували 

мостоподібним протезом. Слід відмітити, що в даної групи пацієнтів, не 

рідко, формування ЗЩД відбувалось внаслідок часткової втрати зубів на 

фоні патологічного стирання твердих тканин зубів першого ступеню. В 

такому разі комплекс заходів включав усунення деформацій ЗР шляхом 

зішліфовування горбків зубів у ділянці деформації з наступним заміщенням 

дефектів ЗР зубними протезами раціональних конструкцій. При наявності 

ознак бруксизму, після фіксації зубного протеза, на період адаптації до 

ортопедичної конструкції додатково хворим виготовляли еластичну капу, 

якою рекомендували користуватися в нічний час.  

Для можливого прогнозу і профілактики негативних наслідків 

глибокого препарування, а також визначення шляхів його раціонального 

проведення врахували такі показники, як: висота, вестибуло-оральні та мезіо-

дистальні розміри клінічної коронки опорних зубів; виразність екватора, 

конусність та інші особливості форми; величина пульпової камери та її 

топографія; оклюзійні взаємовідношення з зубами-антагоністами; ступінь 

деформації зубного ряду; вік пацієнта. Препарування проводили з 

максимальним збереженням тканин зуба. Відпрепаровані коронки зубів, 

обов’язково покривали засобами захисту та тимчасовими коронками. 

    Особливістю ортопедичного лікування хворих підгрупи  3Г третьої 

клінічної групи (15 пацієнтів), в яких формування ЗЩД унаслідок часткової 

втрати зубів відбувалося на фоні захворювань тканин пародонта зубне 

протезування суміщували з усуненням травматичної оклюзії та шинуванням 

рухомих зубів із застосуванням незнімної шинуючої конструкції. 
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Зазвичай, для виготовлення ортопедичних конструкції при заміщенні 

дефектів ЗР застосовували як металокерамічні коронки, так і сучасні 

конструкції безметалових зубних протезів, виготовлених за технологіями 

CAD/CAM та пресування. Окрім вищезазначених класичних технологій, 

виготовлення зубних протезів застосовували також адитивні технології.  

Через 6 місяців після заміщення дефектів ЗР показники ЕМГ в осіб 

усіх підгруп наближалися до норми та були дещо кращими в осіб підгрупах 

3А та 3Б. Зокрема, в підгрупі 3Б, можемо відмітити, що середня амплітуда 

стиснення на стороні дефекту ЗР збільшилась до (789±8,5) мкВ проти 

(448±10,6) мкВ до лікування (р≤0,05) і наблизилась до показників 

контрольної групи - (761±12,1) мкВ. На інтактній стороні ЗР даний показник 

також через 6 місяців після завершення лікування був у межах норми.  

Середня амплітуда жування в осіб підгрупи 3Б у визначений термін 

після завершення лікування на стороні дефекту становила (789±8,5) мкВ, на 

інтактній стороні – (798±9,1) мкВ проти аналогічних показників контрольної 

групи  - (798±17,7) мкВ (р≥0,05). Тоді як на початку лікування цей показник 

складав (520±9,0) мкВ на стороні дефекту та (758±9,8) мкВ на інтактній 

стороні ЗР. 

Значення коефіцієнту «К» в осіб підгрупи 3Б після завершення 

лікування прийшло до норми і становило на стороні дефекту 1,09±0,02 і на 

інтактній стороні - 1,07±0,03, проти контролю – 1,06±0,04 (р≥0,05), що 

достовірно менше за середній показник, отриманий до початку лікування 

1,80±0,05 (р≤0,05) на стороні дефекту  та  1,27±0,03 (р≤0,05) на інтактній 

стороні ЗР. 

Аналіз оклюзійних взаємовідношень та ступінь функціональної 

реабілітації, за даними електроміографії засвідчують ефективність 

застосованих методів лікування, незважаючи на дещо гірші показники в 

пацієнтів, реабілітованих за допомогою мостоподібних протезів. 

Так, оцінюючи показники індексу GV, в пацієнтів підгруп 3А та 3Б 

значення індексу через 6 місяців після завершення лікування були на рівні 
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1,21±0,064 та 1,19±0,055 відповідно, що відповідало доброму стану гігієни 

ротової порожнини та статистично не відрізнялись від показників 

контрольної групи - 1,18±0,045 (p>0,05). Найгірший рівень гігієни ротової 

порожнини ми спостерігали у підгрупах пацієнтів, яким заміщення дефектів 

ЗР відбувалось шляхом виготовлення мостоподібних протезів 3В та 3Г. 

Рівень гігієни був, переважно, на задовільному і незадовільному рівні та 

складав (1,45±0,051) та (1,89±0,069) бала відповідно в групах 3В та 3Г, що 

статистично більше за показник осіб контрольної групи – (1,18±0,045) 

(p≤0,05) та фактично не відрізняється від стану перед початком лікування 

(2,19±0,080). 

Разом із тим, аналіз стану гігієни ротової порожнини засвідчив, що 

застосування мостоподібних протезів, за рахунок наявності промивної 

конструкції в ділянці штучного зуба, є додатковими ретенційними 

елементами для залишків їжі,  який сприяє погіршенню гігієни ротової 

порожнини і потребує оволодіння хворими додатковими гігієнічними 

навичками і підвищеної гігієни. 

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із 

наявними дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, порівняно з нормою,  було 

обстежено за допомогою Т-Scan ІІІ 37 пацієнтів віком від 45 до 59 років із 

дефектами ЗР через 6 місяців після лікування різними методиками, у тому 

числі, й контрольну групу (13 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду, з 

інтактними зубними рядами. 

Найкращі результати, наближені до показників контрольної групи, 

було отримано у пацієнтів підгрупах 3А та 3Б, а найгірші - у підгрупах 2В та 

2Г. У той же час слід відмітити, що в усіх підгрупах дослідження отримані 

показники були достовірно кращі за дані, отримані перед початком 

лікування. 

Площа оклюзійних контактів на початку лікування в осіб віком від 45 

до 59 років із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, становила 18,1±0,27, в осіб 

контрольної групи - 36,6±0,55. Після завершення лікування в пацієнтів 
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підгрупи 3А та 3Б було отримано найближчі параметри до показників 

контролю, а саме 35,8±0,36 та 35,9±0,32 відповідно (р≥0,05), а в підгрупах 3В 

та 3Г дещо гірші результати, а саме 31,1±0,39 та 28,2±0,42, що достовірно  

відрізнялось від осіб контрольної групи (р≤0,05). 

Аналізуючи час дизоклюзії, найгірший показник ми отримали в 

підгрупі 2Г при заміщенні дефекту зубного ряду мостоподібними протезами, 

а саме 0,38±0,03, що достовірно більше за показник контрольної групи, але 

істотно відрізняється зі станом до лікування. Ці дані можна пояснити 

наявністю захворювань тканин пародонта. Найкращі результати  вдалось 

отримати в підгрупі 3Б (0,34±0,02) у пацієнтів, дефект зубного ряду яким був 

відновлений ортопедичною конструкцією на дентальному імплантаті з 

попередньою ортодонтичною підготовкою. Аналогічна ситуація 

прослідковується і при розгляді таких досліджуваних показників як індекс 

асиметрії сили між сторонами та час настання максимальної кількості зубних 

контактів. 

Таким чином, аналіз результатів проведених досліджень підтверджує 

ефективність запропонованих алгоритмів комплексного лікування дефектів 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, методів 

профілактики та прогнозування імовірності розвитку ускладнень та 

функціональної реабілітації стоматологічних хворих. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено експериментально-клінічне 

обґрунтування та наукове вирішення важливої проблеми ортопедичної 

стоматології – підвищенню ефективності ортопедичного лікування хворих із 

дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

шляхом уточнень патогенетичних механізмів, клініко-патогенетичного 

обґрунтування раціональних методів комплексного лікування та 

функціональної реабілітації, удосконалення методів діагностики, 

профілактики та прогнозування ускладнень. 

1. Отримані результати досліджень засвідчили, що клінічні форми та 

ступінь вираженості зубощелепних деформацій, залежала від віку пацієнта, 

давності утворення дефекту та анатомо-фізіологічних параметрів 

зубощелепної системи і проявлялися у вигляді повороту зуба навколо 

вертикальної осі (7 %), нахилу зубів в ділянку дефекту (25,6 %), корпусного 

переміщення зубів в ділянку дефекту (12,3 %) та комбінованих переміщень 

(29 %) та супроводжувалися достовірним погіршенням гігієнічних індексів 

(p<0,05) у осіб всіх вікових груп відповідно до давності утворення дефекту 

зубного ряду. У осіб віком 45–59 років при давності утворення дефектів 

понад 11 років рівень гігієнічних індексів Green-Vermillion та Федорова-

Володкіної був на рівні 2,41±0,090 та 4,17±0,090, що достовірно відрізняється 

від показників осіб контрольної групи ідентичного віку 1,13±0,051 та 

1,89±0,063 відповідно. 

2. Проведені електроміографічні дослідження у осіб з дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями засвідчили 

виражені функціональні зміни у діяльності жувальних м’язів у вигляді 

подовження терміну жування, змін ритму жування, співвідношень між 

збуджувальними та гальмівними процесами, зниження біоелектричної 

активності й середньої амплітуди їх біопотенціалів на стороні дефекту 

зубного ряду, ускладненого зубощелепними деформаціями, як при 
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проведенні жувальної проби «максимальне стиснення щелеп в положенні 

центральної оклюзії», так і при проведенні жувальної проби «довільне 

жування» з формуванням чіткого стереотипу однобічного жування. Зокрема, 

значення показників коефіцієнта «К» в осіб з давністю утворення дефектів 

зубних рядів від 7 до 10 років значно перевищували показники контрольної 

групи, що засвідчувало значну негативну динаміку функціональної 

біоелектричної активності – 1,72±0,03 та 1,79±0,04 для правого і лівого 

жувальних м’язів відповідно, проти 1,04±0,04 та 1,05±0,04 відповідно до 

правого і лівого жувального м’яза в пацієнтів контрольної групи. 

3. Аналіз параметрів мікроциркуляції отриманих за допомогою 

лазерної допплерівської флоуметрії свідчить, що рівень перфузії та 

компенсаторних можливостей системи мікроциркуляції тканин пародонта 

зубів, позбавлених антагоністів та щелеп в ділянках дефектів зубних рядів 

зменшується відповідно давності утворення дефекту, в той час, як показники, 

отримані в ділянках зубів, межуючих з дефектом зубного ряду і утримуючих 

висоту прикусу, вказують на реактивне компенсаторне підвищення 

параметрів мікроциркуляції. 

4. Проведені оклюзіографічні дослідження засвідчили достовірне 

збільшення індексу асиметрії відносної сили між сторонами при наявних 

дефектах зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, 

порівняно з аналогічними показниками контрольної групи, (4,1±0,92 % в осіб 

контрольної групи, проти 19,4±4,9 % в осіб з дефектами зубних рядів понад 

11 років р<0,01) а також наявність передчасних контактів і неправильне 

розташування траєкторії сумарного вектора оклюзійного навантаження. 

Також, порівняно з контрольною групою відбувалося достовірне збільшення 

часу настання максимальної кількості зубних контактів (0,19±0,02с в осіб 

контрольної групи проти 0,58±0,07с в осіб з дефектами зубних рядів понад 11 

років р<0,01) та часу дизоклюзії (0,29±0,02 в осіб контрольної групи, проти 

0,61±0,04 в осіб з дефектами зубних рядів понад  
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11 років р<0,01). 

5. На підставі проведених морфологічних досліджень визначено 

характер та ступінь морфо-функціональних порушень елементів 

зубощелепної системи хворих з частковою втратою зубів на фоні 

атеросклеротичних порушень судинного русла у вигляді зменшення товщини 

трабекул беззубої ділянки коміркового відростка (376,28±204,38 мкм, (р = 

0,02)), зменшення кількості остеоцитів у трабекулах периапікальної третини 

зуба (26,85±7,44 P=0,05) зменшення експресії остеопонтину, кількості 

гідроксипроліну та піридину і як наслідок зменшення продукції кісткового 

матриксу. 

6. Відповідно до результатів механіко-математичного моделювання 

встановлено безпосередню кореляційну залежність середньої тривалості 

ортодонтичного лікування від рентгенологічної щільності кісткової тканини. 

Так при рентгенологічній щільності 758,8 HU та 750.0 HU у осіб 1 та 2 

вікових груп відповідно середня тривалість лікування складала 10 місяців, 

при рентгенологічній щільності 921,4 HU та 855,0 HU у осіб 1 та 2 вікових 

груп відповідно, середня тривалість лікування збільшувалась до 14 місяців. 

7. З’ясовано, що рівень втрати кісткової тканини навколо 

остеоінтегрованих дентальних імплантатів відрізняється залежно від 

щільності кісткової тканини та протоколу ортопедичного навантаження. При 

визначеній щільність кісткової тканини в ділянці дентальної імплантації в 

межах 850–1250 одиниць Hounsfield, що відповідає D2 за C.Misch ступінь 

втрати кісткової тканини, залежно від характеру оклюзійного навантаження 

виявилася недостовірною, разом з тим, при визначеній щільністю 350–850 

одиниць Hounsfield, що відповідає D3 за C. Misch, при традиційній методиці 

протезування через рік відмічена статистично достовірна втрата кісткової 

тканини в межах 1,197±0,033 мм, порівняно з 0,681±0,028 мм (р<0,05) при 

поступовому оклюзійному навантаженні. 

8. Обгрунтована клінічна ефективність розробленого протоколу 
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поступового оклюзійного навантаження на дентальні імплантати, згідно 

якого при щільності кісткової тканини в досліджуваній ділянці в межах 350–

850 та 150–350 одиниць Hounsfield, що відповідає D3 та D4 за C. Misch 

застосовування поступового навантаження на дентальний імплантат. 

Поступове навантаження на дентальний імплантат сприяє збереженню сталої 

кількості кістки навколо нього та пролонгації терміну служби ортопедичної 

конструкції в цілому, особливо при недостатній щільності кісткової тканини. 

При щільності кісткової тканини 850 одиниць Hounsfield та більше, що 

відповідає D1 та D2 за C. Misch доцільно застосування класичного 

двоетапного протоколу. 

9. Доведено, що для профілактики зубощелепних деформації та їх 

ускладнень у хворих з дефектами зубних рядів, планування вибору 

конструкцій зубних протезів слід проводити на підставі комплексного 

аналізу клінічних, структурних та функціональних порушень з урахуванням 

ступеня адаптаційно-компенсаційних можливостей зубощелепної системи. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При плануванні ортодонтичної підготовки до протезування 

пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями, слід враховувати результати механіко-математичного 

моделювання середньої тривалості ортодонтичного лікування, залежно від 

рентгенологічної щільності кісткової тканини. Зокрема, при рентгенологічній 

щільності 758,8 HU середня тривалість лікування складає 10 місяців, при 

рентгенологічній щільності 921,4 HU середня тривалість лікування 

збільшується до 14 місяців. 

2. Планування вибору конструкцій зубних протезів у хворих із 

дефектами зубних рядів слід проводити на підставі комплексного аналізу 

ступеня клінічних, структурних та функціональних порушень зубощелепної 

системи з урахуванням різного ступеня адаптаційно-компенсаторних 

можливостей тканин пародонта до функціонального навантаження. 

3. При визначеній щільності кісткової тканини в ділянці 

встановлення дентального імплантату в межах 350–850 та 150–350 одиниць 

Hounsfield, що відповідає D3 та D4 за C. Misch доцільно застосовування 

поступового навантаження на дентальний імплантат, що сприяє збереженню 

сталої кількості кістки навколо нього та пролонгації терміну служби 

ортопедичної конструкції в цілому. При щільності кісткової тканини 850 

одиниць Hounsfield та більше, що відповідає D1 та D2 за C. Misch 

рекомендовано застосування класичного двоетапного протоколу. 

4. Пацієнтам яким планується проводити дентальну імплантацію з 

підозрою на вторинний остеопороз доцільно проводити комплексне 

стоматологічне обстеження з метою встановлення порушень репаративного 

остеогенезу та проведення відповідної їх корекції. 

5. Для профілактики утворення зубощелепних деформацій в осіб із 
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фізіологічними показниками структури коміркового відростка доцільно 

заміщення дефекту зубного ряду ортопедичними конструкціями з 

застосуванням методу дентальної імплантації. 
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підготовлено статтю до друку. Співавтори надавали консультативну 

допомогу та редагували статтю). 

3. Біда В.І. Клінічні аспекти планування застосування замкових 

кріплень зубних протезів / В.І. Біда, С.М. Клочан, О.В. Біда // Дентальные 

технологии. – 2009. - №4(43). – С. 17–20. (Здобувачем проведено огляд 

літератури та представлені клінічні випадки застосування замкових 

кріплень зубних протезів і результати дослідження. Співавтори надавали 

консультативну допомогу та редагували статтю). 

4. Біда О.В. Діагностика порушень мікроциркуляторного русла у осіб 

з дефектами зубних рядів ускладнених зубощелепними деформаціями 

методом лазерної допплерівської флоуметрії та цифрової капіляроскопії / 

О.В. Біда //Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. 

Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 2. – С. 94–100. 

5. Струк В. І. Розробка методів ортопедичної реабілітації хворих з 

генералізованими формами патологічного стирання зубів різного ступеня / 

В. І. Струк, О.В. Біда,  Ю. І. Забуга // Збірник наукових праць співробітників 

НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21, кн. 3.– С. 614–619. 
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(Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну 

обробку даних, підготовлено статтю до друку. Співавтори надавали 

консультативну допомогу та редагували статтю). 

6. Забуга Ю. І.  Структурні особливості емалі та дентину зубів 

людини у віковому аспекті / Ю.І. Забуга, В.І. Струк, О. В. Біда // Досягнення 

біології та медицини. – 2012. – № 2(20). – С. 43–46. (Здобувачем проведено 

обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 

підготовлено статтю до друку. Співавтори надавали консультативну 

допомогу та редагували статтю). 

7. Біда О. В. Аналіз стану стоматологічного здоров'я та рівня зубного 

протезування населення в Україні / О. В. Біда, В. І. Струк., Ю. І. Забуга // 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 

2013. – Вип. 22., кн. 1.– С. 370–376. (Здобувачем проведено обстеження 

хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, підготовлено статтю 

до друку. Співавтори надавали консультативну допомогу та редагували 

статтю). 

8. Забуга Ю. І.  Клініко-лабораторне обґрунтування алгоритма 

діагностичних і лікувально-профілактичних заходів при виготовлені 

ортопедичних конструкцій для заміщення дефектів твердих тканин вітальних 

зубів / Ю. І. Забуга, О.В. Біда, В. І. Струк, // Збірник наукових праць 

співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2013. – Вип. 22, кн. 2. – С. 

449–457. (Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу, 

статистичну обробку даних, підготовлено статтю до друку. Співавтори 

надавали консультативну допомогу та редагували статтю). 

9. Забуга Ю. І.  Експериментальне обгрунтування застосування 

засобів захисту поверхні препарування твердих тканин вітальних зубів на 
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обробку даних, підготовлено статтю до друку. Співавтори надавали 

консультативну допомогу та редагували статтю). 

10. Павленко О.В. Захист поверхні препарування твердих тканин 
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консультативну допомогу та редагували статтю). 
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ортодонтического метода замещения дефекта зубного ряда / Р. Г. Оснач, Н. 

Н. Тормахов, А. В. Беда // Современная ортодонтия. – 2014. – № 02(36). – С. 

36-38. (Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу, 

статистичну обробку даних, підготовлено статтю до друку. Співавтори 

надавали консультативну допомогу та редагували статтю). 

12. Кочкіна Н. А. Клінічні особливості шинування пацієнтів з 
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зубощелепними деформаціями / Н. А. Кочкіна, О. В. Біда, // Вісник проблем 

біології і медицини. – Випуск 2, том 2(119). – 2015. – С.129-134. (Здобувачем 

проведено обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 

підготовлено статтю до друку. Співавтор надавав консультативну 

допомогу). 

13. Біда О. В. Переваги поступового навантаження остеоінтегрованих 

дентальних імплантатів / О. В. Біда, Ю. І. Забуга // Новини стоматології. – 

2015. – № 4 (85). –  С. 100–101. (Здобувачем проведено обстеження хворих, 

збір матеріалу, статистичну обробку даних, підготовлено статтю до 

друку. Співавтор надала консультативну допомогу). 

14. Біда В. І. Показники мікроциркуляції тканин пародонта у осіб з 

патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості, 

ускладненим бруксизмом / В. І. Біда, В. І. Струк, О. В. Біда, Т. Г. Сидоренко 
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2015. – Вип. 24, кн. 1. – С.471-477. (Здобувачем проведено обстеження 

хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, підготовлено статтю 

до друку. Співавтори надавали консультативну допомогу та редагували 

статтю). 

15. Біда О.В. Особливості ортопедичного лікування хворих із 
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протезів з опорою на дентальні імплантати в умовах недостатньої щільності 
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альманах, 2016. – №3 (том 2). – С.27–31. (Здобувачем проведено обстеження 

хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, підготовлено статтю 

до друку. Співавтор надала консультативну допомогу). 

18. Біда О.В. Характер патоморфологічних змін альвеолярної кістки 

на фоні атеросклеротичних порушень судинного русла / О.В. Біда  // 

Актуальні проблеми сучасної медицини – 2016. – Том16, випуск 4 (56) 

частина 3. – С.12–18.  

19. Біда О.В. Патологічні зміни оклюзії, обумовлені частковою 

втратою зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями / О.В. Біда // 
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деформаціями за допомогою T-Scan III / О.В. Біда // Современная 

стоматология. – 2016. – №5(84). – С. 80–82. 

21. Забуга Ю.І. Результати ортопедичного лікування пацієнтів з 

дефектами твердих тканин вітальних зубів / Ю.І. Забуга, О.В. Біда // 

Український стоматологічний альманах. – 2016. – №2. – С. 40–42. 

(Здобувачем проведено огляд літератури та збір матеріалів дослідження. 

Співавтор надала консультативну допомогу). 

22. Біда О.В. Стан жувальних м’язів у осіб із включеними дефектами 

зубних рядів, до та після лікування ортопедичними конструкціями з опорою 

на дентальні імплантати [Електронний ресурс] / О. В. Біда. // Інновації в 

стоматології. – Наук.-практ. електрон. журн. – 2016. – № 4(14). – С. 19–24. – 

Режим доступу: http://www.innovacii.od.ua/volume-4-2016/19-24.pdf . 

23. Кузенко Є. В. Оцінка прилипання Staphylococcus epidermidis і 

Candida albicans до титанових пластин із різним ступенем шорсткості / Є. В. 

Кузенко, О. О. Гудименко, І. В. Трейтяк, Л. В. Голобородько та ін. // Новини 

стоматології. – 2017. – № 1(90). – С. 87–91. (Здобувачем проведено 

обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 

підготовлено статтю до друку. Співавтори надавали консультативну 

допомогу та редагували статтю). 

24. Павлик А. В. Використання адитивних технологій в стоматології / 

А. В. Павлик, О.В. Біда // Актуальні проблеми сучасної медицини. –  2017. – 

Том 17, Випуск 1 (57) – С. 321–325. (Здобувачем проведено обстеження 

хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, підготовлено статтю 

до друку. Співавтор надав консультативну допомогу). 

25. Біда О.В. Особливості ортодонтичного лікування зубощелепних 

деформацій, обумовлених частковою втратою зубів, залежно від щільності 

кісткової тканини щелеп [Електронний ресурс]  / О.В. Біда, З.Р. Ожоган // 

Інновації в стоматології. Наук.-практ. електрон. журн. – 2017. – № 3-4(16). – 

С. 30–35. – Режим доступу: http://www.innovacii.od.ua. (Здобувачем проведено 

обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 
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підготовлено статтю до друку. Співавтор надавав консультативну 

допомогу та редагував статтю) 

26. Біда О.В. Патоморфологічні зміни альвеолярної кістки, обумовлені 
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обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну обробку даних, 

підготовлено статтю до друку. Співавтор надав консультативну 

допомогу). 
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(Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну 
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