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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. На сьогоднішньому рівні розвитку стоматології 

залишається актуальним впровадження сучасних технологій на етапі 

діагностики та проведення лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів і зубних рядів. Особливо, це стосується ортопедичної стоматології, коли 

під час виготовлення незнімних мостоподібних конструкцій необхідно 

врахувати стан пульпи і величину резервних сил пародонта опорних зубів 

(Рожко М.М., Онищенко В.С. 2004). 

Доволі висока поширеність часткової відсутності зубів останніми роками 

супроводжується підвищеною потребою населення України (до 80%) у 

протезуванні незнімними зубними протезами (Лабунец В.А., 2012; Мірчук 

Б.М., Максимов Я.В., 2017). 

Відстежується стійка тенденція до зростання часткової втрати зубів серед 

осіб молодого віку, що є наслідком захворювань тканин пародонта – 

генералізованого пародонтиту (Мунтян Л.М., 2010)  

Руйнування оклюзійної і контактних поверхонь обумовлює розвиток 

макроморфологічних порушень у структурі зубних рядів, таких як деформація 

оклюзійної поверхні, зникнення характерних контактних точок змикання на 

оклюзійній поверхні зубів-антагоністів (Мунтян Л.М., Юр А.М., 2010; 

Неспрядько В.П., Коваль Е.А., 2013). 

Проблема діагностики стану пародонта при виготовленні незнімних 

мостоподібних конструкцій вивчена недостатньо, наукові дослідження про 

впровадження і повноцінне використання новітніх технологій у стоматології на 

етапі ортопедичного лікування поодинокі. Саме тому з огляду на 

вищевикладену проблематику і виникає нагальна необхідність впровадження 

нових методик діагностики стану пародонта, удосконалення вже існуючих та 

розробка комплексного підходу до проблеми діагностики і лікування пацієнтів 

із дефектами зубних рядів (Цепов Л.М., Николаев А. И., 2002; Дорошенко О.М., 

Дорошенко М.В., 2013). 

Світовий досвід виготовлення ортопедичних конструкцій свідчить про 

неухильне дотримання принципів біологічної доцільності та технологічної 

раціональності: мінімальне і водночас ощадливе препарування зубів, що 

розглядаються як опорні, повинно проводитися з врахуванням і дотриманням 

усіх вимог для подальшого виготовлення тієї чи іншої конструкції (Забуга Ю.І., 

Германчук С.М., Біда О.В., 2013). 

Не викликає жодних сумнівів необхідність використання вітальних 

опорних зубів, адже значна кількість ускладнень виникає в пацієнтів унаслідок 

депульпування зубів (Павленко О.В., Забуга Ю.І., Струк В.І., Біда В.І., 2013; 
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Jadhav GR., Shan N, Logani A, 2013). На сьогоднішній день проведення 

ощадливого препарування твердих тканин і подальше використання вітальних 

опорних зубів, знання зон безпеки коронкових частин зубів і враховування 

рентгенологічних даних при вивченні топографо-анатомічних особливостей 

пульпової камери зубів пацієнтів різного віку є найбільш оптимальним у 

науковому і практичному підході до протезування незнімними мостоподібними 

протезами (Gopi Krishna V, Kandaswamy D, Gupta T, 2006; Baiju G. Nair, 

Amarendhar Reddy K., GopiKrishna Reddy M., Reddy NL, 2011).  

Відомо також, що з часом відбувається атрофія коміркового відростка 

навколо депульпованих зубів, проте науково не обгрунтовано, як саме 

використання вітальних чи депульпованих опорних зубів впливає на стан 

резервних сил пародонта, і на їх подальшу можливість витримувати 

навантаження запропонованої конструкції (Марков Б.П., Морозов К.А., 

Тетерин П.В., 2001; Bacchi A, Consani RL, Mesquita MF, dos Santos MB, 2013).  

Тому, одним із важливих методів діагностики стану пародонта опорних 

зубів при виготовленні незнімних мостоподібних протезів є гнатодинамометрія 

– визначення максимальної сили стискання зубів-антагоністів до появи в них 

болю під час скорочення жувальних м’язів при накушуванні (Сидоренко Л.П., 

Ожоган З.Р., 2014).  

Також, набуває актуальності використання методики дентометрії, 

практичне значення якої полягає у визначенні товщини навколопульпарного 

дентину під час препарування опорних зубів із подальшим виготовленням 

ортопедичної конструкції. Поєднуючи вищеназвані методики з 

рентгенологічними даними, спираючися на проведені клінічні та 

інструментальні методи обстеження, беручи до уваги стан пульпи та 

періапікальних тканин (дані електроодонтодіагностики), є всі підстави 

залишати опорні зуби вітальними для оптимального, повноцінного і 

раціонального їх використання (Abd-Emeguid A., Yu D.C., 2009). 

Тому, на даний час залишається актуальним наукове обґрунтування 

вивчення залежності витривалості пародонта опорних зубів від їх 

функціонального стану, а також вибору оптимального виду конструкції зубного 

протеза.  

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

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

«Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення якості ортопедичного 

лікування хворих із зубощелеповою патологією» (державний реєстраційний 

№0112U000573). Здобувач є співвиконавцем фрагменту роботи. 
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Мета дослідження: підвищити ефективність ортопедичного лікування 

хворих із дефектами твердих тканин зубів та включеними дефектами зубних 

рядів шляхом удосконалення комплексних методів діагностики та 

функціонального стану пародонта опорних зубів, способів їх препарування та 

виготовлення незнімних конструкцій мостоподібних протезів. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити причини виникнення та особливості клініки включених 

дефектів зубних рядів та опорних зубів в обстежених пацієнтів та ускладнення 

після проведеного ортопедичного лікування в ранні та віддалені терміни.  

2. Удосконалити методику діагностики витривалості пародонта опорних 

зубів шляхом визначення резервних сил пародонта до вертикального 

навантаження, залежно від їхнього функціонального стану та на її підставі 

розробити спосіб препарування вітальних опорних зубів, що дозволить 

максимально зберегти тверді тканини, уникнути загрози життєздатності пульпи 

та скласти сприятливий прогноз у ранні та віддалені терміни користування 

незнімною конструкцією.  

3. Із використанням комп’ютерного моделювання провести аналіз 

виникнення напружено-деформованих станів при різних видах оклюзійних 

співвідношень у твердих тканинах вітальних опорних зубів та конструкційних 

матеріалах металокерамічних естетичних коронок. 

4. Обґрунтувати запропонований спосіб препарування опорних зубів та 

варіант моделювання металевого каркасу при виготовленні незнімних 

металокерамічних протезів. 

5. За допомогою клінічних методів діагностики та гнатодинамометрії 

довести ефективність та переваги збереження вітальності опорних зубів над 

депульпуванням при виготовленні запропонованих незнімних естетичних 

протезів.  

 Об’єкт дослідження – динаміка зміни резервних сил пародонта опорних 

зубів у різні терміни після ортопедичного лікування дефектів твердих тканин 

зубів, включених дефектів зубних рядів. 

Предмет дослідження. Гнатодинамометричні показники, які 

характеризують витривалість резервних сил пародонта опорних зубів до 

жувальних навантажень. Клінічне обґрунтування та оцінка ефективності 

розробленого комплексу діагностичних методик із доведенням переваг 

використання опорних вітальних зубів. 

Методи дослідження – клінічні: аналіз скарг і об’єктивного обстеження 

хворих, гнатодинамометрія – визначення витривалості пародонта опорних зубів 

до жувального навантаження, дентометрія – вимірювання товщини 

навколопульпарного дентину вітальних опорних зубів під час препарування, 
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індексна оцінка стану пародонта, рентгенографія (ортопантомографія, 

комп’ютерна томографія), математичне моделювання, статистичні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження 

Уперше удосконалено та апробовано методику гнатодинамометрії 

шляхом розробки комп’ютерної програми для гнатодинамометра з метою 

визначення витривалості пародонта до жувального тиску, залежно від 

функціонального стану опорного зуба.  

За допомогою гнатодинамометрії та пародонтальних індексів доведено 

переваги використання вітальних опорних зубів над девітальними в ранні та 

віддалені терміни після протезування. 

Розроблено та запропоновано спосіб препарування фронтальних 

вітальних опорних зубів із метою виготовлення металокерамічних коронок, 

клінічно обґрунтовано його переваги. 

За допомогою математичного моделювання та з використанням методу 

скінченних елементів доведено переваги запропонованої конструкції 

металокерамічного протеза, виготовленого на вітальний опорний зуб. 

На основі клінічних показників доведено переваги застосування 

вітальних опорних зубів над девітальними, що дозволяє досягти кращих 

результатів у віддалені терміни після проведеного комплексного лікування, та 

дає можливість запобігти виникненню ймовірних ускладнень при користуванні 

естетичними незнімними протезами. 

Практичне значення результатів дослідження. Розроблено та 

впроваджено в практику спосіб препарування вітальних опорних зубів із 

мінімальним та ощадливим зішліфуванням твердих тканин завдяки 

використанню методики дентометрії, яка дозволяє контролювати товщину 

дентину, запобігає виникненню перфорації пульпової камери, дає змогу 

уникнути перегрівання дентину й опіку пульпи, що може стати загрозою появи 

післяопераційної чутливості та пульпіту опорного зуба.  

Особливість запропонованого способу препарування вітальних верхніх та 

нижніх центральних різців полягає в створенні уступа на вестибулярній 

поверхні з переходом в імітацію уступа на оральній поверхні, під постійним 

контролем товщини навколопульпарного дентину за допомогою дентометра з 

використанням повноцінного водного охолодження та подальшою фіксацією 

провізорних коронок. Удосконалено конструкцію гнатодинамометра шляхом 

розробки аналогово-цифрового перетворювача з можливістю зчитування даних 

приладу на дисплей комп’ютерної програми для відстежування динаміки 

здійснення жувального навантаження. Рекомендовано застосовувати 

гнатодинамометрію до лікування та в різні терміни після проведеного 

протезування. Обгрунтовано та запропоновано використання комплексу 
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діагностичних методик для повноцінного контролю ефективності лікування під 

час та після проведеного протезування в різні терміни.  

Впровадження результатів. Запропонована методика впроваджена в 

клінічну практику клінік кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії 

ХМАПО (06.04.2016), клініку кафедри ортопедичної стоматології Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького (30.04.2016), 

клініку відділення ортопедичної стоматології ДУ ―Інститут стоматології НАМН 

України‖ (22.03.2016), клініку кафедри ортопедичної стоматології та 

імплантології ВДНЗ України ―Українська медична стоматологічна академія‖ 

(12.04.2016). 

Матеріали дисертації застосовуються в навчальному процесі кафедри 

ортопедичної стоматології і ортодонтії ХМАПО (11.05.2016), кафедри 

ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (20.04.2016), кафедри ортопедичної стоматології та 

імплантології ВДНЗ України ―Українська медична  стоматологічна академія‖ 

(14.04.2016). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою 

здобувача. Автором виконаний інформаційний пошук та аналіз наукової 

літератури в даному напрямку, вибір об'єму та методів дослідження, проведено 

стоматологічне обстеження пацієнтів, математичне моделювання, статистична 

обробка та аналіз отриманих результатів, написана дисертація. Висновки та 

практичні рекомендації сформовані разом із науковим керівником. 

Автор самостійно провів клінічні, гнатодинамометричні обстеження 

пацієнтів, математичне моделювання за допомогою використання методу 

скінченних елементів, індексну оцінку стану пародонта. Провідним є внесок 

автора в розробку способу препарування вітальних опорних зубів, розробку 

конструкції вдосконаленого незнімного металокерамічного протеза з опорою на 

вітальні опорні зуби та його апробації в клініці, проведенні оцінки його 

ефективності. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи оприлюднені в матеріалах III (Х) З'їзду Асоціації 

стоматологів України «Нові підходи до способів діагностики функціонального 

стану пародонта в ортопедичній стоматології» (Полтава, 2008), у матеріалах 

ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Стоматологія — 

вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку»,» (Івано-Франківськ, 

2009), міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології 

хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії» (Івано-Франківськ, 2015 

р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в сучасній стоматології», «Медвін: Стоматологія» (Івано-Франківськ, 
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2014, 2015, 2016 р.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 5 статей у 

фахових наукових виданнях України, із них 1 включена в наукометричну базу, 

опубліковано 5 тез у матеріалах з'їздів та конференцій, отримано 1 патент 

України на корисну модель та 1 раціоналізаторську пропозицію. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота написана 

українською мовою, викладена на 122 сторінках основного тексту, та 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів 

дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних літературних джерел та додатків. Дисертацію ілюстровано 22 

таблицями та 46 рисунками. Бібліографічний покажчик містить 239 

літературних джерел, із яких 151 – кирилицею, 88 – латиницею.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріал та методи дослідження. Обстеження хворих та їхнє 

амбулаторне лікування проводилося на базі клініки кафедри ортопедичної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

у відповідності до існуючих стандартів, що дозволило встановити їхній 

загальний і стоматологічний статус. Для реалізації мети роботи та поставлених 

завдань нами було обстежено та здійснено ортопедичне лікування 83 пацієнтів, 

не обтяжених супутньою патологією. 29 пацієнтам, які становили контрольну 

групу з інтактними зубними рядами, було проведено гнатодинамометричне 

дослідження та індексну оцінку стану пародонта та гігієни ротової порожнини. 

Зокрема, для вивчення динаміки ефективності проведеного лікування в 

ранні та у віддалені терміни шляхом препарування опорних зубів 

запропонованим нами способом із подальшим виготовленням та фіксацією 

запропонованих нами поодиноких металокерамічних коронок та незнімних 

мостоподібних металокерамічних протезів було проведено обстеження хворих 

до лікування, на наступний день після препарування твердих тканин, через 1, 3, 

6, 12 місяців після фіксації металокерамічних конструкцій. 

Із метою обґрунтування запропонованих методів та їхнього порівняння з 

загальноприйнятими методами виготовлення незнімних протезів нами було 

розділено хворих на такі групи:група 1 – 29 хворих з інтактними зубними 

рядами, група 2 – 26 хворих віком 30-39 років, група 3 – 29 хворих віком 40-49 

років, група 4 – 28 хворих віком 50-59 років. 

Група 1 розділена на 2 підгрупи: група 1 а – 18 досліджуваних віком 30-

39 років, 1 б – 11 досліджуваних віком 40-49 років. 
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У віковій групі 30-39 років було обстежено та запротезовано 

металокерамічними конструкціями 11 пацієнтів із вітальними опорними зубами 

та 15 пацієнтів із депульпованими зубами. У віковій групі 40-49 років було 

обстежено та запротезовано металокерамічними конструкціями 11 пацієнтів із 

вітальними опорними зубами та 18 пацієнтів із депульпованими зубами, у 

віковій групі 50-59 років було обстежено та запротезовано металокерамічними 

конструкціями 11 пацієнтів з вітальними опорними зубами та 17 пацієнтів із 

депульпованими зубами. Усім пацієнтам, за показаннями, було виготовлено 

поодинокі металокерамічні коронки та незнімні мостоподібні металокерамічні 

протези. 

Дані обстежень заносилися у розроблену нами клінічну карту обстеження 

пацієнта з незнімними естетичними протезами, яка містила такі основні дані: 

визначення стану твердих тканин зубів перед проведенням препарування, дані 

стоматологічних індексів РВІ, Russell, Sillness-Loe, проба Шіллера-Писарєва, 

виражена через йодне число Свракова, дані гнатодинамометричного 

дослідження, дані дентометричного дослідження під час проведення 

препарування, електроодонтодіагностики, визначення глибини пародонтальних 

кишень, визначення ступеня атрофії коміркового відростка, ступеня оголення 

шийок зубів. 

Гнатодинамометричне дослідження проводилося з використанням 

удосконаленого приладу гнатодинамометр ВИЗИР Э1000: здійснювалося 

накушування пластинок, розміщених між зубами-антагоністами, унаслідок чого 

навантаження за допомогою гнучкого з’єднання  через аналогово-цифровий 

перетворювач оцифровувалося та виводилося на дисплей комп’ютерної 

програми, відображалося графічно в ньютонах (Н), також фіксувався час 

здійсненого жувального навантаження в секундах. 

Експериментальне математичне моделювання виконувалося з метою 

визначення чинників, які мають найвагоміший вплив на стан твердих тканин 

зуба і пародонта після фіксації металокерамічної конструкції на опорні зуби. 

Для моделювання використовувалося середовище 

SolidWorks2015®/Simulation®. Тривимірні моделі, які створюються в програмі 

SolidWorks2015, є параметричними. Елементи модельованої системи задані з 

наступних матеріалів: тверді тканини зуба – емаль, дентин; сплав металу, 

керамічне облицювання.  

Із метою об’єктивного оцінювання вірогідності отриманих результатів 

дослідження статистичну обробку результатів рахували з використанням 

варіаційно-статистичного методу аналізу отриманих результатів на 

персональному комп’ютері при застосуванні пакету статистичних програм 

―Microsoft Excel –2015‖ і ―Statistica – 8,0‖. Статистичну обробку результатів 



8 

 

дослідження проводили, обчислюючи середню арифметичну величину (М), 

середню похибку середньої арифметичної величини (m), достовірність різниць 

результатів (Р). Вірогідність результатів дослідження (р) визначали на підставі 

непарамеричних методів статистики, а саме - критерію Мана-Уітні для оцінки 

незалежних даних, та критерію Уілкоксона для залежних даних. Результати 

вважали достовірними при коефіцієнті вірогідності меншому за 0,05. 

Результати власних досліджень та їх обговорення. Нами було 

проведено аналіз причин виникнення дефектів твердих тканин зубів і 

включених дефектів зубних рядів та ускладнення, які можуть виникати в 

близькі та віддалені терміни після ортопедичного лікування.  

Після проведення детального обстеження пацієнтів із вітальними 

опорними зубами з дефектами твердих тканин зубів, нами встановлено, що у 

віковій групі 30-39 років найпоширенішим дефектом твердих тканин зубів 

було ураження карієсом, що спостерігали у 8 хворих (72,7%), ушкодження 

внаслідок травм було виявлено в 2 пацієнтів (18,2%), гіпоплазія емалі 

зустрічалася в 2 пацієнтів (18,2%). У віковій групі 40-49 років основною 

причиною руйнування твердих тканин був карієс у 7 хворих (63,6%), 

травматичні ушкодження, клиноподібні дефекти та патологічна стертість були 

наявні в одного пацієнта (9,1%), гіпоплазія емалі спостерігалася в двох 

пацієнтів (18,2%). Серед хворих вікової групи 50-59 років найчастішою 

причиною дефектів твердих тканин був каріозний процес, який виявили в 9 

пацієнтів (81,8%). Серед уражень некаріозного походження виявлено 

клиноподібні дефекти і гіпоплазію емалі в трьох хворих (27,3%), а також 

патологічну стертість виявлено в двох пацієнтів (18,2%). 

У пацієнтів із депульпованими опорними зубами, в яких було виявлено 

дефекти твердих тканин зубів каріозного та некаріозного походження (100%), 

нами встановлено, що найбільш поширеною причиною цих дефектів твердих 

тканин зубів був гострий первинний і вторинний хронічний карієс, загальна 

частота якого склала 84% у всіх вікових групах. Серед руйнувань твердих 

тканин некаріозного походження найвищий показник клиноподібних дефектів 

та патологічної стертості спостерігався у віковій групі 50-59 років, і становив 

60,0% та 80,0% відповідно. Травматичні ушкодження були наявні у 8 осіб, що 

становило відповідно 16,0% обстежених, найбільший показник був виявлений у 

пацієнтів вікової групи 30-39 років та становив 62,5%. 

Нами було розроблено спосіб препарування вітальних опорних зубів, за 

яким під місцевим знеболенням та водним охолодженням на вестибулярній та 

оральній поверхні створюються маркувальні боріздки на глибину 1,1 мм, на 

ріжучому краї та жувальній поверхні – на глибину 1,5 мм. У пришийковій 

ділянці на рівні клінічної шийки зуба створюється круговий уступ із переходом 
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на середину апроксимальних поверхонь та переходить в імітацію уступа на 

оральній поверхні. Нахил стінок кукси відпрепарованого зуба становить 3-8°. 

Відпрепарований зуб покривається тимчасовою пластмасовою коронкою. 

Після препарування опорного зуба запропонованим нами способом 

моделювання каркасу проводиться воском, гірлянда доводиться до середини 

висоти металокерамічної коронки. Горизонтальна площадка гірлянди має 

ширину 0,7-1мм, що цілком достатньо для мінімальної товщини кераміки, при 

цьому гірлянда закінчується двома вертикальними площадками на середині 

апроксимальних поверхонь товщиною 0,4-0,7 мм, що також створює сприятливі 

умови для механіко-технологічних властивостей кераміки та  забезпечує 

профілактику тріщин та відколів облицювання, у той же час задовольняючи 

естетичні вимоги пацієнта.  

Із метою визначення витривалості пародонта опорних зубів до жувальних 

навантажень та вимірювання резервних сил пародонта нами було проведено 

гнатодинамометричні дослідження. Замірювання в контрольній групі, де в 

кожній із вікових груп було відібрано пацієнтів з інтактними зубними рядами, 

проводилося разово. Так, у віковій групі 30-39 років середній показник різців 

становив (323,7±4,9) Н, достовірно не відрізнявся від даного показника 

(317,2±7,67) Н вікової групи 40-49 років. Показники молярів достовірно не 

відрізнялися між собою при порівнянні в пацієнтів вікових груп 30-39 років і 

40-49 років, та становили відповідно (826,1±4,74) Н і (815,3±2,68) Н. Якщо 

порівнювати показники пацієнтів із наявністю інтактних зубних рядів та 

показники, заміряні до лікування в пацієнтів, яким було показано виготовлення 

незнімних суцільнолитих естетичних конструкцій, то спостерігалася достовірна 

різниця (р<0,05) між цими показниками незалежно від їх вітальності. 

Порівнюючи показники в групах, де хворим опорні зуби зберігалися 

вітальними, із показниками хворих, де необхідно було проводити 

депульпування, було відмічено, що до лікування вони достовірно відрізнялися 

між собою. Це пояснюється тим, що відсутність патологічних змін у ділянці 

верхівки кореня зуба вітальних опорних зубів забезпечувала достовірно вищий 

показник резервних сил пародонта, ніж у пародонта зубів, де були ознаки 

періапікальних змін, що супроводжувалися функціональним зниженням 

жувальної ефективності, що проявлялося при накушуванні під час проведення 

гнатодинамометричного дослідження. Так, показники в пацієнтів із вітальними 

опорними зубами до лікування у віковій групі 30-39 років складали (295,3±5,4) 

Н, у віковій групі 40-49 років - (272,9±5,9) Н, та (240,6±5,5). В аналогічних 

вікових групах, де було показано проводити депульпування опорних зубів, 

показники відповідно становили (262,9±5,36) Н, (234,1±4,54) Н і (196,0±5,66) Н. 
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На наступний день після препарування вітальних опорних зубів та 

проведення депульпування зубів, спостерігалося зниження показників 

гнатодинамометрії, при чому в пацієнтів усіх вікових груп показники вітальних 

зубів достовірно (p<0,05) перевищували показники девітальних зубів. Через 1 

місяць відбувалося зростання показників витривалості пародонта як вітальних, 

так і депульпованих зубів, що свідчить про відновлення гемодинаміки пульпи 

та стабілізацію функціонального стану її судин. Найвищі значення 

гнатодинамометричного дослідження було зафіксовано через 3 місяці після 

фіксації незнімних суцільнолитих конструкцій. Так, у пацієнтів із вітальними 

опорними зубами у вікових групах 30-39 років, 40-49 років та 50-59 років 

показники фронтальної групи зубів становили відповідно (277,8±5,74) Н, 

(269,3±5,34) Н і (223,0±5,99) Н, а показники жувальної групи відповідно склали 

(676,0±5,02) Н, (684,3±5,33) Н та (662,7±4,53) Н. 

Через 12 місяців після фіксації незнімних протезів відбулася стабілізація 

показників витривалості пародонта опорних зубів, значення яких були 

зафіксовані в пацієнтів зі збереженою вітальною пульпою та розподілені по 

вікових групах 30-39 років, 40-49 років та 50-59 років наступним чином: 

значення різців становили (269,1±2,85), (233,8±2,77) і (211,4±2,97) Н, а значення 

зубів бічної групи - відповідно (646,4±3,71), (660,8±5,50)та (644,3±5,37) Н, що 

достовірно відрізнялося від показників девітальних опорних зубів, які були 

нижчими, а саме: для різців та молярів дані гнатодинамометрії аналогічно 

розподілялися по вказаних вікових групах хворих і відповідно становили в 

різців (224,9±3,07), (207,1±2,41) і (170,6±4,44) Н, та в молярів (562,1±2,63), 

(517,4±2,77) і (535,1±5,28) Н. Необхідно зазначити, що у фіксовані періоди 

ранніх та віддалених термінів після фіксації незнімних конструкцій 

спостерігалася достовірна різниця між резервними силами пародонта вітальних 

та девітальних опорних зубів, що підтверджується даними гнатодинамометрії, 

де значення показників вітальних зубів зберігалися вищими аналогічних 

значень депульпованих зубів. Отримані нами дані співпадають із даними 

дослідженнь авторів (Сидоренко ЛП, Ожоган ЗР; 2104), проведеними в різні 

терміни після протезування малих дефектів зубних рядів. 

За результатами визначення індексу кровоточивості сосочків (PBI), який 

проводився за методом Saxer і Miullemann у різні періоди лікування, було 

відзначено, що до початку лікування він становив (0,44+0,03) бала у віковій 

групі 30-39 років із вітальними опорними зубами, та (0,47+0,03) бала у хворих, 

де опорні зуби слід було депульповувати. Ці показники достовірно відрізнялися 

від показників контрольної групи цієї ж вікової групи з інтактними зубними 

рядами, де було отримано нижчі значення, що становили (0,34+0,03) бала. На 

наступний день після препарування було відмічено достовірне збільшення 
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вказаного показника до (1,6+0,05) балів у хворих із вітальними опорними 

зубами, та до (2,1+0,11) балів у групі хворих після ендодонтичного лікування 

опорних зубів. Через 1 місяць показники в групі хворих, де опорні зуби 

вітальні, знизилися до (1,23+0,04) бала, а у хворих, де проводилося 

депульпування, також відзначалася динаміка покращення показників, що 

становили (1,83+0,06) бала. У пізні терміни було  відмічено стабілізацію 

значень індексу, які через 12 місяців у групі хворих із вітальними опорними 

зубами становили (0,86+0,04) бала, а в пацієнтів із девітальними опорними 

зубами їхнє значення склало (1,27+0,08) бала.  

Пародонтальний індекс PI (Russell) до початку лікування становив 

(0,22+0,02) бала у віковій групі 30-39 років, де опорні зуби вітальні, та 

(0,53+0,06) бала в даній віковій групі, де опорні зуби необхідно було 

депульповувати, ці показники достовірно відрізнялися від показників 

контрольної групи цієї ж вікової категорії з інтактними зубними рядами, що 

були нижчими та становили (0,08+0,02) бала. На наступний день після 

препарування відзначалося достовірне зростання даного показника до 

(1,00+0,07) бала в групі хворих із вітальними опорними зубами, та до 

(1,51+0,05) бала в групі хворих після ендодонтичного лікування опорних зубів, 

що вказує на погіршення стану ясен внаслідок виконаного втручання. Через 1 

місяць показники у групі хворих, де опорні зуби вітальні, незначно знизилися 

до (0,81+0,03) бала, а у хворих, де проводилося депульпування, також 

спостерігалася тенденція до покращення показників, що становили (1,4+0,06) 

бала. Через 12 місяців відзначалася стабілізація значень індексу, які в групі 

хворих із вітальними опорними зубами становили (0,71+0,02) бала, а в 

пацієнтів із девітальними опорними зубами їхнє значення склало (1,27+0,08) 

бала.  

Індекс Silness-Loe до лікування у хворих із вітальними опорними зубами 

у вікових групах 30-39 років, 40-49 років та 50-59 років становив відповідно 

(0,38+0,04), (0,58+0,06) та (0,63+0,07) бала, а у хворих, яким слід було провести 

ендодонтичне лікування опорних зубів - (0,42+0,04) (0,54+0,05) (0,91+0,09) бала 

відповідно вказаних вікових груп. На наступний день після проведення 

препарування у хворих із вітальними опорними зубами та у хворих після 

проведення ендодонтичного лікування спостерігалося достовірне зростання 

показників даного індексу, що свідчило про виражений запальний процес 

маргінального пародонта унаслідок проведених лікувальних втручань. Найвищі 

показники даного індексу зафіксовані у віковій групі 50-59 років, як у хворих із 

вітальними опорними зубами - (2,34+0,06) бала, так і в хворих із 

депульпованими зубами - (3,19+0,07) бала. Через 1 місяць відбулося поступове 

зменшення запального процесу у хворих усіх вікових груп, незалежно від 
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функціонального стану опорних зубів. Через 12 місяців найкращі результати 

нами отримано в пацієнтів з вітальними зубами у віковій групі 30-39 років: для 

вітальних зубів показник склав (0,69+0,07) бала, а для депульпованих – 

(0,92+0,06) бала. У всіх інших вікових групах показники вітальних зубів були 

достовірно нижчими, ніж у девітальних зубів. 

Проба Шиллєра – Писарєва до лікування становила (1,06+0,05) бала в 

віковій групі 30-39 років, де опорні зуби вітальні, та (1,26+0,04) бала в цій же 

віковій групі, де опорні зуби підлягали депульпуванню та достовірно 

відрізнялися від показників контрольної групи цієї ж вікової категорії з 

інтактними зубними рядами, що становили (0,94+0,06) бала. На наступний день 

після препарування даний показник достовірно зріс до (2,32+0,09) бала у групі 

хворих з вітальними опорними зубами, та до (3,86+0,08) бала у групі хворих 

після проведення депульпування, що свідчить про погіршення стану 

маргінального пародонта внаслідок виконаного втручання. Через 1 місяць 

показники у групі хворих, де опорні зуби вітальні, незначно покращилися 

(1,58+0,08) бала, у групі хворих, де проводилося депульпування, також 

відстежувалася тенденція до покращення показників, що становили (3,47+0,07) 

бала. Через 12 місяців спостерігалася стабілізація показників, які в групі хворих 

з вітальними опорними зубами становили (1,28+0,07) бала, а в пацієнтів з 

девітальними опорними зубами їх значення склало (1,94+0,09) бала. Подібна 

динаміка під час виконання індексної оцінки стану пародонта спостерігалася в 

дослідженнях авторів (Петрушанко ТА, Беликова НИ, 2013). 

Отже після детального аналізу отриманих результатів проведених 

досліджень можна стверджувати про те, що після препарування опорних зубів 

за допомогою запропонованого нами способу та збереження їхньої вітальності 

доведено достовірні переваги перед використанням депульпованих зубів.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено вирішення актуальної проблеми ортопедичної 

стоматології - підвищення якості та вдосконаленні методів діагностики стану 

твердих тканин і пародонта опорних зубів та впровадження оптимальних 

способів препарування твердих тканин зубів при виготовленні незнімних 

комбінованих естетичних суцільнолитих протезів. При цьому враховано 

функціональний стан пародонта та обґрунтовано доцільність та переваги 

використання вітальних опорних зубів над девітальними за допомогою 

клінічних і додаткових методів діагностики в різні терміни після проведеного 

ортопедичного лікування.  
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1. Встановлено, що найвагомішим чинником, який зумовлює появу 

дефектів твердих тканин зубів та включених дефектів зубних рядів у пацієнтів 

із вітальними опорними зубами, є карієс, що найчастіше спостерігався у віковій 

групі 50-59 років та становив 81,8%, у пацієнтів із депульпованими опорними 

зубами загальна частота карієсу склала 84,0% у всіх вікових групах.  

2. Розроблено та запропоновано комп’ютерну програму для визначення 

витривалості пародонта опорних зубів до навантажень – гнатодинамометрії, що 

дозволяє встановити резервні сили пародонта та силу і динаміку приросту 

жувального навантаження під час вибору опорних зубів при виготовленні 

незнімних естетичних протезів.  

3. За допомогою комп’ютерного моделювання встановлено, що 

запропонована методика препарування вітальних зубів і виготовлення 

металокерамічної коронки забезпечує зменшення напружень у твердих 

тканинах зубів та в матеріалах конструкції протеза при різних видах 

оклюзійних співвідношень, що дає можливість попереджувати виникнення 

тріщин та сколів керамічного облицювання. За результатами аналізу моделі 

верхнього центрального різця встановлено, що при ортогнатичному прикусі, 

максимальні напруження розташовуватимуться в ділянці металу гірлянди в 

пришийковій ділянці посередині піднебінної поверхні в межах 140-168 МПа, а 

в товщі керамічного шару в ділянці ріжучого краю становили в межах 70-84 

МПА і вони не перевищують границю міцності конструкційних матеріалів, що 

дозволить запобігти виникненню тріщин та відколів естетичного облицювання.  

4. Розроблено та запропоновано спосіб препарування вітальних зубів із 

використанням методики дентометрії, що дозволяє контролювати товщину 

навколопульпарного дентину, забезпечує ощадливе зішліфування твердих 

тканин і мінімізує ймовірність виникнення таких ускладнень, як перфорація 

пульпової камери та перегріву пульпи. Запропонований варіант конструкції 

металокерамічної коронки сприятиме зниженню ризику виникнення тріщин та 

сколів керамічного облицювання, забезпечить позитивні віддалені результати 

користування конструкцією протеза. 

5. На основі клінічних результатів, критеріїв оцінки якості 

металокерамічного протеза, гнатодинамометричного дослідження, 

пародонтальних індексів доведено переваги використання вітальних опорних 

зубів над депульпованими при виготовленні незнімних металокерамічних 

протезів. Аналізуючи гнатодинамометричні дослідження, відмічено найвищі 

показники вітальних різців (249,5±4,59)Н у віковій групі 30-39 років та 

найнижчі показники (207,4±3,86)Н у пацієнтів віком 50-59 років (р<0,05) 

відразу після препарування. Зафіксовано найвищі гнатодинамометричні 

показники через 3 місяці після фіксації незнімних естетичних суцільнолитих 
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конструкцій та стабілізацію їх у віддалені терміни через 6 та 12 місяців після 

фіксації незнімних конструкцій. У хворих усіх вікових груп 

гнатодинамометричні показники вітальних опорних зубів достовірно 

перевищували показники девітальних зубів до лікування та в ранні і віддалені 

терміни після фіксації незнімних конструкцій, що свідчить про високу 

ефективність і переваги збереження вітальних опорних зубів.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. На основі виконаних досліджень обґрунтовано та рекомендовано 

гнатодинамометрію – удосконалену методику діагностики витривалості 

пародонта опорних зубів до навантажень, на підставі результатів якої доведено 

переваги вітальних опорних зубів над девітальними при виготовленні 

незнімних мостоподібних протезів.  

2. Рекомендовано застосовувати спосіб препарування вітальних зубів з 

метою подальшого покриття їх суцільнолитими металокерамічними  

незнімними конструкціями. При дефектах твердих тканин вітальних 

фронтальних зубів та відсутності показань до проведення депульпування, 

рекомендовано проводити ощадливе, тканиннозберігаюче одонтопрепарування 

з метою виготовлення штучних коронок. У випадку фізіологічних видів 

прикусу слід здійснювати препарування запропонованим нами способом. 

Зішліфування твердих тканин з вестибулярної поверхні слід виконувати на 

товщину 1,0-1,2 мм, створюючи при цьому прямокутний уступ на рівні 

клінічної шийки зуба, із переходом на середину апроксимальних поверхонь, 

ураховуючи зони безпеки та контролюючи товщину дентину за допомогою 

дентометрії. Ріжучий край необхідно препарувати на товщину 1,5 мм. З 

оральної поверхні препарування слід здійснювати на 0,3-0,4мм для 

максимального збереження твердих тканин зуба, розміщення металевої 

гірлянди, досягнення естетичного ефекту та профілактики відколів кераміки.  

3. При наявності дефектів твердих тканин зубів та включених дефектах 

зубних рядів, де в якості опорних обрано вітальні фронтальні зуби, необхідно 

використовувати запропоновану та обґрунтовану за допомогою комп’ютерного 

моделювання та аналізу напружено-деформованих станів конструкцію 

металокерамічного  протеза, де на оральній поверхні моделюється металева 

гірлянда від шийки зуба до середини висоти штучної коронки, що сприяє 

мінімальному препаруванню твердих тканин, попереджає виникнення 

критичних напружень у твердих тканинах опорного зуба та конструкційних 

матеріалів незнімного протеза, запобігає виникненню ускладнень у різні 

терміни після лікування. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Клим’юк Ю.В. Особливості планування конструкцій незнімних 

протезів за об’єктивною оцінкою функціональної здатності опорних зубів. - 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 - стоматологія.  

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2018. 

Дисертація присвячена вивченню сучасних методів діагностики стану 

пародонта опорних зубів для заміщення дефектів твердих тканин зубів та 

включених дефектів зубних рядів незнімними суцільнолитими комбінованими 

протезами. Удосконалено методику гнатодинамометрію. 

Було обстежено 112 хворих різного віку, із яких запротезовано 83 хворих: 

33 – з вітальними опорними зубами, 50 – із депульпованими. 

Аналіз ускладнень, результатів гнатодинамометричних досліджень та 

індексної оцінки стану пародонта опорних зубів залежно від функціонального 

стану вказує на значні переваги вітальних зубів над девітальними, обгрунтовує 

ефективність препарування та виготовлення металокерамічних коронок 

запропонованим способом. 

Ключові слова: пародонт, вітальний опорний зуб, гнатодинамометрія, 

препарування, металокерамічна коронка. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Климюк Ю.В. Особенности планирования конструкций несъемных 

протезов по объективной оценке функциональной способности опорных 

зубов. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.22 - стоматология. 

ДВНЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет», 

2018. 

Диссертация посвящена изучению современных методов диагностики 

состояния пародонта опорных зубов для замещения дефектов твердых тканей 

зубов и включенных дефектов зубных рядов несъемными цельнолитыми 

комбинированными протезами. Усовершенствована методика 

гнатодинамометрия. 

Было обследовано 112 больных разного возраста, из которых 

запротезировано 83 больных: 33 - с витальными опорными зубами, 50 - с 

депульпированными. 
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Анализ осложнений, результатов гнатодинамометрических исследований 

и индексной оценки состояния пародонта опорных зубов зависимо от 

функционального состояния указывает на значительные преимущества 

витальных зубов над девитальными, обосновывает эффективность 

препарирования и изготовления металлокерамических коронок предложенным 

способом. 

Ключевые слова: пародонт, витальный опорный зуб, 

гнатодинамометрия, препарирование, металлокерамическая коронка. 

 

ANNOTATION 

 

Klymyuk Y.V. Featureses of non-removable prostheses designing 

according to an objective assessment of functional abilities of abutment teeth. – 

Manuscript. 

Dissertation for Candidate of Medicine degree by specialty 14.01.22 – 

dentistry. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, 2018. 

The dissertation is devoted to study of the problem of modern methods’ of 

parodontium of abutments diagnosis with the purpose of hard tissues teeth defects 

treatment of and included dentition defects by non-removable casted combined 

dentures. Novadays high prevalence of partial adentia is accompanied by increased 

necessiety of Ukraine’ population in prosthesis by fixed partial dentures, this needs 

modern diagnostic, treatment and prophylactic actions.  

For first time, based on complex diagnosis of periodontal condition, the 

dependence of the reserve strength of the abutments on their functional state was 

established. The expediency and advantages of using the vital abutments above the 

divalent ones have been proved. Improved gnathodynamometry - a method for 

determining the reserve forces of the abutments’ periodontium, by developing an 

analog-digital converter for reading the data on the computer display, and also 

developed a computer program for visualizing the dynamics of growth of chewing 

load. The presence of obvious advantages of vital abutments over the delusional 

allowed to develop a method for the preparation of the cradle of upper and lower 

central incisors under non-removable casted crowns, and the use of method of 

dentometry and taking into account the security zones allowed to correctly and safely 

perform the preparation of abutments, to control the thickness of circumpolar dentin 

in permissible limits, to prevent complications such as perforation of the pulp 

chamber and overheating of pulp.  

112 patients of all ages were examined, of which 83 patients were conceived: 

33 - with vital abutment teeth, 50 - with nonvital abutment teeth. 
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Due to application of finite element method, a three-dimensional parametric 

model of the paraphernal conical tooth of the frontal area covered with a solid-metal 

ceramic crown was created, in which the basic physical and mechanical 

characteristics of hard tooth tissues and structural materials of the aesthetic crown, as 

well as the type of physiological bite, direction and numerical value of applied force, 

which made it possible to analyze the places of occurrence of maximum stress-

deformed states as inside the structural crown materials and a thicker hard tissues.  

This contributed to the improvement of desiging of non-removable structure 

framework, and also made it possible to control the efficiency and thickness of 

application of ceramic layer, which ensured the reduction of risk of cracks and 

fractures of the ceramic lining at various times after conducted orthopedic treatment. 

The analysis of complications that arose in different terms after the fixation of the 

construction of metal-ceramic prostheses, as well as the study of results of 

gnathodynamometric studies and the index assessment of state of abutments’ 

periodontium, depending on their functional state, indicates the significant 

advantages of vital teeth over the delusional, and also proves and justifies the efficacy 

of preparation and manufacture of metal ceramic crowns by proposed method 

recommended for the introduction into the medical practice of dental clinics. 

Key words: periodontium, vital abutment teeth, gnathodinamometry, 

preparation, metalceramic crown. 
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