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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач 

БЖ – блок живлення 

ДФКК – дентин-фосфофориновий колаген-композит 

ЕМГ – електроміографія 

ЕОД - електроодонтодіагностика 

ЗЩС – зубощелепова система 

МК – мікроконтроллер 

МСК – метод скінченних елементів 

СНЩС – скронево-нижньощелепний суглоб 
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АНОТАЦІЯ 

Клим’юк Ю.В. Особливості планування конструкцій незнімних протезів за 

об’єктивною оцінкою функціональної здатності опорних зубів. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 

«Стоматологія» (14.01.00 – Клінічна медицина). - Івано-Франківський 

національний медичний університет, Івано-Франківськ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню проблеми застосування 

сучасних методів діагностики стану пародонта опорних зубів з метою заміщення 

дефектів твердих тканин зубів та включених дефектів зубних рядів незнімними 

суцільнолитими комбінованими протезами.  

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. 

Метою дослідження є 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. 

Для досягнення мети було проведено вивчення причин, що зумовлюють 

дефекти твердих тканин зубів та зубних рядів, удосконалення методик 

діагностики стану пародонта до лікування та в різні терміни після проведення 

протезування, а також запропонувати та клінічно обґрунтований спосіб 

препарування вітальних опорних зубів і математично довести доцільність та 

ефективність використання запропонованої нами конструкції металокерамічної 

коронки. 

Наукова новизна. Уперше на основі комплексної діагностики стану 

пародонта встановлено залежність резервних сил опорних зубів від їхнього 

функціонального стану. Доведено доцільність та переваги використання 

вітальних опорних зубів над девітальними. Удосконалено гнатодинамометрію – 
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методику визначення резервних сил пародонта опорних зубів, шляхом розробки 

аналогово-цифрового перетворювача для зчитування отриманих даних на 

дисплеї комп’ютера, а також розроблено комп’ютерну програму для візуалізації 

динаміки приросту жувального навантаження.  

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. 

Із застосуванням 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 дає змогу досягти кращих результатів у 

віддалені терміни після проведеного ортопедичного лікування дефектів твердих 

тканин та включених дефектів зубних рядів, та запобігти виникненню ймовірних 

ускладнень при користуванні естетичними незнімними протезами. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований спосіб 

препарування вітальних верхніх та нижніх центральних різців під незнімні 

суцільнолиті комбіновані коронки функціональних доводить переваги вітальних 

опорних зубів над девітальними, а застосування методики дентометрії та 

урахування зон безпеки Аболмасова-Клюєва дало змогу об’єктивно та безпечно 

здійснювати препарування опорних зубів, контролювати товщину 

навколопульпарного дентину в допустимих межах, а також запобігти таким 

ускладненням, як перфорація пульпової камери та перегрів судинно-нервового 

пучка.  

При виконанні роботи проведено обстеження 112 хворих усіх вікових груп, 

із яких 83 хворих було запротезовано: 33 - із вітальними опорними зубами, 50 - із 

депульпованими опорними зубами. 
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Завдяки застосуванню методу скінченних елементів створено тривимірну 

параметричну модель відпрепарованого вітального опорного зуба фронтальної 

ділянки, покритого суцільнолитою металокерамічною коронкою, де задано 

основні фізико-механічні характеристики твердих тканин зуба та конструкційних 

матеріалів естетичної коронки, а також вид фізіологічного прикусу, напрям та 

числове значення сили прикладеного зусилля, що дало змогу проаналізувати 

місця виникнення максимальних напружено-деформованих станів як всередині 

конструкційних матеріалів коронки, так і в товщі твердих тканин зуба. Це 

сприяло покращенню та удосконаленню моделювання форми каркасу незнімної 

конструкції, а також дало можливість контролювати ефективність і товщину 

нанесення шару кераміки, що забезпечило зниження ризику появи тріщин і 

відколів керамічного облицювання в різні терміни після проведеного 

ортопедичного лікування.  

У випадку ортогнатичного прикусу, при вивченні математичної моделі 

металокерамічної коронки, виготовленої на верхньому центральному різці, 

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 

не перевищують границю міцності конструкційних матеріалів, що дозволить 

запобігти виникненню тріщин та відколів естетичного облицювання. 

Із метою визначення витривалості 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 із інтактними зубними рядами, 

продемонструвало, що 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. Так само й показники молярів 

достовірно не відрізнялися між собою при порівнянні в пацієнтів вікових груп 

30-39 років і 40-49, та становили відповідно (826,1±4,74) та (815,3±2,68)Н. Якщо 

порівнювати показники пацієнтів з наявністю інтактних зубних рядів та 
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показники, заміряні до лікування в пацієнтів, яким було показано 

вигототовлення незнімних суцільнолитих конструкцій, то спостерігалася 

достовірна різниця між цими показниками незалежно від їхнього 

функціонального стану. 

На наступний день після препарування вітальних опорних зубів і 

проведення депульпування зубів, які підлягали обов’язковому ендодонтичному 

лікуванню, спостерігалося зниження показників гнатодинамометрії, в пацієнтів 

усіх вікових груп показники вітальних зубів достовірно перевищували показники 

де вітальних 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. 

Через 12 місяців відбувалася стабілізація показників витривалості 

пародонта опорних зубів, значення яких були зафіксовані в пацієнтів із 

збереженою вітальною пульпою та розподілені по вікових групах 30-39 років, 40-

49 років та 50-59 років та відповідно розподілені 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±5,5) і (644±5,37)Н, що достовірно 

відрізнялося від показників девітальних опорних зубів, які були нижчими, а 

саме: для різців і молярів значення гнатодинамометрії аналогічно розподілялися 

по вказаних вікових групах хворих і відповідно становили у 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. 

Вивчення результатів гнатодинамометричних досліджень та індексної 

оцінки стану пародонта опорних зубів у залежності від їхнього функціонального 

стану вказує на значні переваги вітальних зубів над девітальними, а також 

доводить та обгрунтовує ефективність препарування та виготовлення 

металокерамічних коронок запропонованим способом, який рекомендовано 

впроваджувати в лікарську практику стоматологічних клінік. 
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ANNOTATION (ABSTRACT) 

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

an objective assessment of functional abilities of abutment teeth. - Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts. Dissertation for the degree of a candidate of medical 

sciences (doctor of philosophy) in specialty 14.01.22 "Dentistry" (14.01.00 - Clinical 

medicine). - Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2017. 

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 and included dentition defects by non-removable casted combined dentures. 

At present, scientific substantiation of the study of the dependence of periodontal 

durability of abutment teeth on their functional state remains, as well as the choice of 

the optimal type of dentures design. 

The aim of the study is to increase the effectiveness of orthopedic treatment of 

patients with defects in hard tissues of teeth and included defects of dentition by 

improving the complex methods of diagnosis and functional state of periodontium of 

abutment teeth, methods of their preparation and manufacturing of non-removable 

structures of fixed partial dentures. 

In order to achieve the purpose, the study of the causes of defects in hard tissues 

of teeth and dentitions, the improvement of methods for diagnosis of the periodontal 

disease before treatment and at different times after the prosthetic was conducted, as 

well as to propose a clinically valid method for the preparation of vital abutment teeth 

and to mathematically prove the feasibility and effectiveness the use of the proposed 

metal-ceramic crown' construction. 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time, based on the 

comprehensive diagnosis of periodontal condition, the dependence of reserve strength 

of abutment teeth on their functional state was established. The expediency and 

advantages of using the vital abutment teeth above the divalent ones have been proved. 
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Improved gnatodinamometry - a method for determining the reserve forces of 

periodontium of abutment teeth, 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. 

With the help of gnatodynamometry and periodontal indices, the advantages of 

using vital abutment teeth over the pulpless teeth in early and the long term after the 

prosthesis have been proved. 

The method of preparation of frontal vital abutment teeth for the manufacture of 

metal-ceramic crowns has been developed and proposed, and its advantages are 

clinically grounded. 

With the use of mathematical designinging and using the finite element method, 

the advantages of the proposed construction of a metal-ceramic prosthesis, made for a 

vital abutment teeth, have been proven. 

On the basis of clinical indicators, the advantages of the use of vital abutment 

teeth over the pulpless teeth have been proved, which allows to achieve better results in 

the long term after orthopedic treatment of defects of hard tissues and included defects 

in the dentition series and to prevent the occurrence of probable complications in the 

use of aesthetic non-removable prostheses. 

The practical value of the results.  

Proposed method for the preparation of vital upper and lower central incisors for 

nonremovable casted combinated functional crowns proves the advantages of the vital 

abutment teeth over the separating ones, and the use of the method of the dentometry 

and taking into account the Abolmasov-Klyuyev security zones made it possible to 

objectively and safely perform the preparation of abutment teeth, to control the 

thickness of the circumpolar dentin within acceptable limits, as well as prevent 

complications such as perforation of the pulp chamber and overheating of the 

neurovascular bundle. 

During making research work 112 patients of all age groups 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 the finite element method, a three-dimensional parametric 

model of the prepared abutment tooth of frontal area covered with a 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 force of the applied force, which 

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

states as inside the structural materials of crown and a thickness of hard tissues. This 

contributed to the improvement of the designing of the framework structure of a non-

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

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

and cracks in the ceramic lining at different times after the orthopedic treatment. 

In the case of orthognathic bite, when studying the mathematical model of the 

metal-ceramic crown manufactured on the upper central incisor, the maximum stresses 

will be located in the metallic girland region in the cervical region in the middle of 

palatine surface within 140-168 MPa, and in the thickness of the ceramic layer in the 

region of the cutting edge within 70-84 MPa and do not exceed the strength limit of 

structural materials, which will prevent the occurrence of cracks and abrasions of 

aesthetic coverage. 

In order to determine the endurance of abutment teeth to chewing loads and 

measure the reserve forces of the periodontal we conducted gnathodynamometric 

research. Measurement in the control group, in which the patients with intact dentition 

were selected in each age group, showed that in the age group of 30-39 years the 

average index of incisors was (323,7±4,9)N, did not differ significantly from this 

meaning (317,2 ±7,67)N of the age group of 40-49 years. Similarly, the molar rates did 

not significantly differ from each other when compared with patients aged 30-39 years 

and 40-49 years old and were respectively (826,1±4,74)N and (815,3±2,68)N. 

Comparison of patient rates with the presence of intact dentitions and indicators 

measured prior to treatment in patients who showed the formation of non-removable 

casted dentures, there was a significant difference between these indicators, regardless 

of their functional state. 
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At the next day after the preparation of vital abutment teeth and pulpless teeth 

that were subject to obligatory endodontic treatment, there was a decrease in the 

indicators of gnatodynamometry, in patients of all age groups, the rates of vital teeth 

significantly exceeded the indicators of non-vital teeth. After 1 month, the rates of 

endurance of the periodontium as the vital and pulpless teeth increased, indicating the 

restoration of hemodynamics of the pulp and stabilization of the functional state of its 

blood vessels. 

After 12 months, stabilization of endodontic indexes of periodontium of 

abutment, the values  of which were recorded in patients with stored vital pulp and 

distributed in the age groups of 30-39 years, 40-49 years and 50-59 years, respectively, 

were distributed as follows: the values of the incisors were (269,1±2,85), (233,8±2,77) 

and (211,4±2,97)N, and the value of the teeth of the lateral group, respectively 

(646,4±3,71), (660 ,8±5,5) and (644±5,37)N, that significantly differed from those of 

the pulpless teeth, which were lower, namely: for incisors and molars, the data of the 

gnatodynamometry analogue were ordinarily distributed in the specified age groups of 

patients and respectively were in incisors (224,9±3,07), (207,1±2,41) and 

(170,6±4,44)N, and in molars (562,1±2,63), (517,4±2,77) and (535,1±5,28)N. 

The study of the results of gnathodynamometric studies and index assessment of 

periodontium state of vital teeth depending on their functional condition indicates the 

significant advantages of vital teeth over the delusional, as well as proves and justifies 

the effectiveness of preparation and manufacture of metal-ceramic crowns in proposed 

method, which is recommended to be introduced into the medical practice of dental 

clinics. 

Key words: perіodontium, vital abutment teeth, gnathodynamometry, 

preparation, metal-ceramic crown. 
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ВСТУП 

 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 [109]. 

 Доволі висока поширеність часткової відсутності зубів останніми роками 

супроводжується підвищеною потребою населення України (до 80%) у 

протезуванні незнімними зубними протезами [63,76]. 

 Відстежується стійка тенденція до зростання часткової втрати зубів серед 

осіб молодого віку, що є наслідком захворювань тканин пародонта – 

генералізованого пародонтиту [81] . 

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 [81,90]. 

 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 [29,91]. 

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 [36]. 
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 Не викликає жодних сумнівів необхідність використання вітальних 

опорних зубів, адже значна кількість ускладнень виникає в пацієнтів унаслідок 

депульпування зубів [97,191]. 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 [160,186].  

 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 [72,157].  

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 [119]. 

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 [152]. 

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. 
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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. 

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 у 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. 
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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, 

індексна оцінка стану пародонта, рентгенографія (ортопантомографія, 

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

Наукова новизна отриманих результатів дослідження 

Вперше 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. 
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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 

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 
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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, 
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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, 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 на 122 сторінках основного тексту, 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ 

ЧАСТКОВИМИ  ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 1.1. Загальна характеристика дефектів твердих тканин зубів і 

часткових дефектів зубних рядів 

Проблеми виникнення, перебігу та поширеності дефектів твердих тканин 

фронтальних і бічних зубів на сучасному етапі розвитку ортопедичної 

стоматології залишається надзвичайно актуальною [3,20,26,38,42,59,64,74,85]. 

Зубні тканини та тканини, що обмежують зуб, складають єдину, стійку та 

складну біомеханічну структуру, яка забезпечує сприйняття, розподіл і 

поглинання циклічного жувального навантаження [16,31]. Зубощелепова система 

функціонує внаслідок взаємодії складових компонентів – зубів і періодонта, 

щелеп і скронево-нижньощелепових суглобів, нервовом’язевого апарату 

[54,75,87,142,152]. Навіть найменші зміни структури та співвідношення 

елементів системи спричиняють порушення їхньої функції, оскільки анатомія 

оклюзійної поверхні зубних рядів пов’язана з функцією зубощелепової системи 

[67,130]. Стан пародонта змінюються як при фізіологічних, так і патологічних 

умовах. Безумовно, в таких умовах змінюється та порушується жувальна 

функція, впливаючи на якість подрібнення харчової грудки [8,31,35]. 

Часткові дефекти зубного ряду займають провідне місце серед звернень 

населення до стоматологічних закладів за ортопедичною допомогою [81]. Доволі 

висока поширеність часткової відсутності зубів останніми роками 

супроводжується підвищенням потреби населення України (до 80%) у 

протезуванні незнімними конструкціями [63]. Відстежується стійка тенденція до 

зростання часткової втрати зубів серед осіб молодого віку, що є наслідком 

захворювання тканин пародонта – генералізованого пародонтиту [22,56,58,179]. 

Відомо, що провідним фактором функціонування та взаємодії компонентів 

зубощелепової системи є максимальний контакт між зубними рядами при 

оптимальному положенні щелеп [126]. У процесі функціонування елементів 
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зубощелепової системи, виникає порушення цілісності окремих зубів і зубних 

рядів унаслідок каріозних та некаріозних уражень, що веде до зміщення 

оклюзійних співвідношень [73,76,88]. Відбувається порушення однієї зі 

складових зубощелепової системи, що супроводжується порушеннями інших 

структурних елементів [92,95,138,142,194]. Встановлено, що порушення 

цілісності жувальної поверхні перших молярів у молодих осіб спричиняє в 33,3% 

випадків асиметричність амплітуди бічних рухів та розвиток переважаючої 

сторони жування, тоді як втрата від 2-х до 4-х молярів веде до  одностороннього 

типу жування у 66,6% [31,82,87]. Порушення оклюзійних співвідношень 

унаслідок часткової адентії призводить до розвитку дисфункції жувальних м’язів 

і скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС) [75,216].  

 Порушення в щелепно-лицевій ділянці залежать від кількості відсутніх 

зубів, у хворого змінюється зовнішній вигляд, порушується функція жування, що 

веде до захворювань шлунково-кишкового тракту [79,113,133]. 

При тривалій відсутності заміщення часткових включених дефектів зубних 

рядів, беззубі ділянки піддаються поступовому зменшенню по довжині через 

нахил і поворот мезіально та дистально розташованих зубів [67,87]. З моменту, 

коли ці ділянки відновлені мостоподібними протезами і зуби, що обмежують 

дефект, стають опорними, гігієнічний догляд за конструкцією протеза 

ускладнюється [29,52,152]. 

Зуби є основними чинниками жування, які нежорстко шарнірно 

функціонують за допомогою періодонта, що включає в себе зв'язки, функція яких 

полягає в розподілі жувальної сили [1,7,8,14,19,93,239]. 

Патологічна рухомість зубів - один із провідних симптомів запально-

дистрофічних захворювань тканин пародонта, які зустрічаються у 80-95% 

населення у віці понад 35 років [56,72,100,167,172,188]. Досягти тривалої ремісії 

патологічного процесу без стабілізації рухомих зубів неможливо. З метою 

збереження зубів і їхньої функції застосовують різні види шинування. Але на 

етапах використання шин на основі керамерів, скловолокна або поліетилену не 
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враховується висота коронок фронтальних зубів, ступінь їхнього нахилу, 

методика закріплення арматури з точки зору біомеханіки [77,80,84,165,218].  

Актуальним залишається питання біомеханічного підходу до шинування з 

використанням матеріалів, що мають еластичні властивості, які дозволяють 

зубам зберігати рухомість на рівні фізіологічної, залучати до регулювання 

жувального навантаження періодонто-м'язевий рефлекс, гарантувати збереження 

цілісності конструкції [38,68,109,134,146,206]. Найбільш поширеними 

сегментами зубних рядів для шинування фронтальні зуби. Збереження 

фронтальних зубів важливе для пацієнта, оскільки  їхня втрата останніх 

призводить до порушення естетики та дикції [40,41,188,191]. 

Протезування зубів незнімними мостоподібними протезами є найбільш 

поширеним методом лікування порушень цілісності зубного ряду 

[43,44,78,86,177]. Термін служби мостоподібного протеза, за даними різних 

авторів, від п'яти до п'ятнадцяти років, залежно від кількості опорних зубів, 

стану пародонта, протяжності мостоподібного протеза та ін. Важливою умовою є 

правильність виготовлення та фіксації протеза [12,13,112,124,125,126,170,226]. У 

зв'язку з цим у сучасній практичній стоматології все більше увага зосереджена на 

проблемі протезування зубів із низькою коронкою [79]. Існує безліч варіантів 

вирішення даної проблеми. Це й застосування в якості опори мостоподібного 

протеза штифтових зубів, і збільшення довжини краю ортопедичної конструкції, 

і створення додаткових елементів ретенції [96,114,121,122,232]. Можуть 

використовуватися хірургічна та ортодонтична підготовка зубів перед 

протезуванням. Однак, у практичній стоматології все це застосовується досить 

рідко, а якщо й застосовується, то у випадку наявності абсолютних клінічних 

показань. Це вкотре підтверджує неефективність поширених методів 

протезування мостоподібними протезами зубів із низькою коронкою. Таким 

чином, дане питання вкрай актуальне та потребує додаткового вивчення [105]. 

Ортопедичне лікування є складовою комплексного лікування 

стоматологічних захворювань [2,24,32,35,62,65,66]. У випадку наявності 

патології пародонта спочатку проводиться пародонтальна терапія, спрямована на 
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ліквідацію етіологічного чинника, або зменшення його впливу, стабілізацію 

процесу, досягнення ремісії, а вже потім – протезування з метою заміщення 

дефектів зубних рядів [10,55,72,93,100,123,143,201].  

Незнімні мостоподібні конструкції чинять додатковий тиск на опорні зуби, 

оскільки вони індивідуально виготовляються та припасовуються з урахуванням 

величини та напрямку оклюзійних сил [213,216,222]. 

Резервні сили пародонта в значній мірі залежать від стану кісткової 

тканини. На сьогодні зусилля медицини спрямовані на збереження стану кістки в 

пацієнтів із дефектами зубних рядів і на відновлення її структури та 

властивостей [17,34,91]. Так, відновлення анатомічної форми, архітектури та 

функцій кісткової тканини у разі її пошкодження є особливою задачею в 

тканинній інженерії. Так, Aref Shahini та ін. проводили відновлення кісткової 

тканини з використанням скаффолдів [60,61,225]. Скаффолди являють собою 

тривимірні пористі або волоконні матриці, основна функція яких полягає в 

забезпеченні механічного каркасу. Скаффолди володіють рядом властивостей: 

наявністю адгезивної поверхні, що сприяє проліферації та диференціювання 

клітин; біосумісність і відсутність імунологічного відторгнення; нетоксичністю; 

біодеградацією, швидкість якої відповідає зростанню власної тканини; 

оптимальний розмір пор для просторового розподілу клітин, васкуляризації, а 

також дифузії поживних речовин [60,61]. 

Ряд авторів вказують на те, що патологія тканин пародонта 

супроводжується порушенням структури кісткової системи [5,15,21,27,56]. Але 

механізми цих порушень, пов’язаних зі змінами біохімічних процесів та 

гормонального статусу, потребують детального вивчення [69,132,203]. Для 

успішного лікування патології тканин пародонта, необхідний комплексний 

підхід, який передбачає обов’язкове лікування остеопорозу. 

Нераціональне протезування, що викликає перевантаження окремих груп 

зубів, є причиною виникнення травматичної оклюзії, що в свою чергу з часом 

призводить до скронево-нижньощелепових дисфункцій [173,191,192,204].  



26 
 

Метою дослідження авторів V. Sidana, N. Pasricha, M. Makkar, S. Banwai 

[227] було визначення взаємозв'язку між параметрами жувальної ефективності та 

площею оклюзійних поверхонь зубів у пацієнтів із порушеннями прикусу. В 

результаті дослідження виявлено, що жувальну ефективність найбільш вагомий 

вплив здійснює площа оклюзійних контактуючих поверхонь зубів. 

Отже, на основі проведеного аналізу літератури встановлено, що 

причинами виникнення дефектів твердих тканин зубів є ускладнений карієс, а 

також некаріозні ураження. Причинами дефектів зубних рядів є також 

ускладнений карієс, некаріозні ураження твердих тканин, генералізований 

пародонтит різного ступеня важкості, супутні захворювання та несвоєчасне 

звернення до лікаря-стоматолога. Часткова адентія призводить до розвитку 

дисфункції всього жувального апарату, що характеризується втратою 

координації скорочень жувальних м’язів та проявляється патологічними 

розладами в СНЩС. Тому, важливим на сьогодні завданням ортопедичної 

стоматології є не лише заміщення дефектів зубного ряду шляхом раціонального 

протезування, але і розробка та удосконалення функціональних методів 

діагностики стану зубощелепової системи до та після протезування. 

 

 1.2. Особливості діагностики при наявності дефектів зубних рядів 

 Раціональне лікування дефектів твердих тканин зуба та дефектів зубних 

рядів стало можливим завдяки використанню комплексу сучасних діагностичних 

методик, що застосовуються з метою виявлення причин наявної патології, 

ступеня важкості, а також для постановку правильного діагнозу з метою обрання 

вірного виду протезування [67,102,111,160,192,215]. 

Метою дослідження, проведеного авторами T. Sierpinska, M. Golebiewska, 

J. Kuc, M. Lapuc, була оцінка впливу статі та бруксизму на максимальну силу 

жувального навантаження. Сто вісімнадцять осіб були розділені на чотири групи 

в залежності від статі та наявності бруксизму. Максимальне зусилля 

накушування вимірювали з використанням гнатодинамометріі на першому 

молярі, по три рази на кожній стороні. Два заміри було проведено з 10-денним 
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інтервалом. Середня максимальна сила накушування було статистично вищою в 

чоловіків (587,2 Н), порівняно з жінками (424,9 Н) (р<0,05), незалежно від 

наявності бруксизму. Отримані результати продемонстрували, що наявність 

бруксизм не впливає на силу накушування (р>0,05) [228,236,237]. 

Було проведено дослідження осіб із розладами СНЩС, де очікувалося 

зниження максимальної сили накушування. Сорок здорових дорослих пацієнтів 

із інтактними зубними рядами було поділено на чотири групи в залежності від 

статі та наявності або відсутності симптомів розладів СНЩС. Їм проводилося 

гнатодинамометричне дослідження в ділянці молярів та різців. Так, результати 

дослідження продемонстрували, що не було жодних достовірних відмінностей 

між показниками в осіб із розладами СНЩС та в осіб контрольної групи (р> 

0,05). Натомість спостерігався кореляційний зв’язок між максимальною силою 

накушування та вагою в осіб, у яких наявні розлади СНЩС, а також між силою 

накушування та зростом у осіб із розладами СНЩС чоловічої статі [216].  

Деякі дослідники відзначають недоліки гнатодинамометрії: 1) неточність 

вимірювання сили, на що впливає наявність міжщелепної відстані та накусочних 

пластинок; 2) вимірювання лише сили, що діє вертикально, в той час як при 

жуванні силу визначає міжщелепова висота; 3) три основних напрямки 

переміщення нижньої щелепи (вертикальний, сагітальний, трансверзальний) і 

точка прикладання сили. Тобто, це 3 координати в трьох напрямках або 6 

варіантів. Крім того, при жуванні м'якої їжі м'язи розвивають меншу силу, ніж 

при гнатодинамометрії, що також було виявлено при сагітальному та 

трансверзальному рухах нижньої щелепи [213].  

Жувальні м'язи мають також широку область прикріплення, що 

відображається на варіабельності напрямку і величини функціонуючих сил. Було 

виявлено, що при накушуванні під різними кутами вертикальні сили мають такі 

значення: 465±85, 583±99 і 723±138 Н, і ці відмінності пов'язані зі зменшенням 

активності задньої частини скроневого м'яза. Та, нарешті, оскільки показники 

гнатодинамометрії оцінюють за відчуттями у пацієнтів неприємного відчуття або 
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болю, що само по собі є суб'єктивною реакцією, то, природно, можливі при 

цьому і розбіжності отриманих даних [16, 75]. 

Збільшення висоти прикусу в пацієнтів, що страждають внаслідок тривалої 

повної адентії, виникає в зв’язку з відсутністю належного лікування через 

занижене положення під’язикової кістки. Рівень м'язевої активності, отриманий 

внаслідок збільшення висоти прикусу, спочатку знижується, коли нові протези 

встановлені, та повертається майже до рівня, що був наявний перед лікуванням, 

після декількох місяців користування новим протезом. Незважаючи на те, що 

рентгенологічне визначення висоти прикусу було виконано під час зміни 

прийняття рішення про тактику лікування, в дослідженні, виконаному рядом 

авторів [228], було відзначено, що цефалометричний аналіз може допомогти в 

записі висоти прикусу. 

На підставі зіставлення результатів електроміографії, гнатодинамометрії і 

визначення жувальної ефективності у 100 практично здорових осіб віком 21-35 

років, розділених на три групи за тестом Остберга, було наведено особливості 

циркадіанної організації жувальної ланки зубощелепової системи в зв'язку з 

виявленим хронотипом [103]. Аналіз динаміки абсолютних значень і зв'язків між 

окремими параметрами засвідчив, що функціональний максимум компонентів 

жувальної ланки зубощелепової системи у осіб з крайнім ранковим (близько 

12:00) і середнім (між 12:00 і 16:00) типами близькі між собою, тоді як 

аналогічний період у осіб із яскраво вираженим вечірнім типом припадає на 

20:00. Дані відмінності запропоновано враховувати при плануванні тимчасових 

інтервалів протягом робочого дня стоматолога-ортопеда для проведення 

лікувально-діагностичних маніпуляцій із метою захисту організму пацієнта 

[104,142]. 

Метод реодентографіі (РДГ) було використано для вивчення 

функціонального стану (вазодилатації або вазоконстрикції) судин пульпи до та 

після препарування твердих тканин різного об'єму при лікуванні часткової 

втрати зубів за допомогою металокерамічних коронок. Пацієнтів було 

розподілена на 2 групи - зі зниженим тонусом периферичних судин та з 
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підвищеним. РДГ реєстрували до препарування зубів, протягом 1-го тижня після 

препарування, а також через 2, 3 і 4 тижні, коли здійснювали черговий етап 

протезування металокерамічними конструкціями. Всього було зареєстровано 228 

РДГ. Внаслідок оцінки та аналізу отриманих показників рекомендовано 

здійснювати диференційований підхід до проведення ортопедичного лікування 

часткової втрати зубів за допомогою металокерамічних конструкцій, що 

вимагають глибокого препарування твердих тканин зубів, у пацієнтів із клінічно 

здоровим пародонтом, що мають знижений і підвищений тонус периферичних 

судин, і у пацієнтів із пародонтитом [1]. 

Метод скінченних елементів успішно застосовується для біомеханічного 

вивчення стресу і вивчення резервних сил у біологічних структурах 

[37,38,94,139,180,238]. Цей метод довів свою ефективність при вирішенні 

широкого кола питань, від базових і до клінічних 

[103,157,183,193,204,29,218,219,220,227,233,234]. Зокрема, даний метод, що 

застосовувався (Geramy A, 2014), стосується розподілу напружень уздовж 

серединного піднебінного шва і черепно-лицевих швів. Скінченно-елементне 

дослідження було проведено для оцінки напруженного стану в апікальній 

частині гребеня альвеолярної кістки у випадку навантажень, спричинених 

незнімним та знімним протезом [183]. 

У роботі, яка була проведена рядом авторів РФ Гилязева, ВЮ Кирюхин, 

ГИ Рогожников, МВ Мартюшева [19], представлений механічний аналіз 

функціонування групи зубів із оголеними коренями внаслідок захворюваннь 

пародонта, скріплених однорядним і одностороннім шинуванням. Розглянута 

фронтальна група зубів (4 різці та 2 ікла) нижньої щелепи. Шина виконана з 

оральної сторони у вигляді скрученого дроту з титану. Застосування шини 

ефективно з точки зору обмеження рухомості зубів. Але внутрішні напруження 

істотно зростали за рахунок значень у ділянці самої шини  

Група авторів ВМ Семенюк, МБ Елендо, АВ Артюхов, АК Гуц [118] за 

допомогою методу скінченних елементів (МСЕ) проводила вивчення 

характеристики зуба, що взятий спільно з імплантантом як опорний для 
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мостоподібного протеза. Проаналізовано поперечні, поздовжні напруження, 

момент згину. З результатів комп'ютерних експериментів випливає, що 

виникають напруги, які значно перевершують за величиною еталонні. Отримані 

дані слід брати до уваги на етапі вибору дизайну протеза. 

Низка авторів, зокрема S. Varghese, P. Ariga, TV Padmanaban, R. 

Subramanian [234] застосовувала метод скінченних елементів, щоби дослідити 

розподіл температури та напруження при тепловому навантаженні на різні 

матеріали для штифтів та вкладок, використовуючи відтворення тривимірної 

моделі центрального різця верхньої щелепи. Вихідні результати проведеного 

дослідження засвідчили, що доцільніше використовувати металевий штифт і 

вкладки в порожнини рота. Композтні штифти породжують більший стрес, аніж 

металеві штифти та матеріали вкладок [11,53,214,217]. 

 Деякі автори GD Greco, WC Jansen, J. Landre Junior, PI Seraidarian [187] 

вивчали створену трьохвимірну скінченно-елементну модель, що складалася із 

п’яти імплантатів на нижній щелепі та суцільнолитої конструкції повного 

знімного протеза з каркасом на основі нікель-хромового сплаву. Результати 

довели перевагу іклового ведення над оклюзією бічних контактів. 

В рамках проведення цифрових розрахунків, рядом авторів F. Vafaei, M. 

Khoshhal, S. Bayat-Movahed, AH Ahangary, F. Firooz, A. Izady, V. Rakhshan [233] 

були створені скінченні моделі для вивчення розподілу напружень у 

конструкціях бюгельних протезів із балковою та кнопковою системами фіксації 

незнімної частини, незнімна частина фіксувалася на імплантати. Вивчення 

проводилося під час рухів нижньої щелепи в усіх трьох. Результати досліджень 

засвідчили, що при фізіологічних навантаженнях достовірної різниці між 

вищезгаданими видами фіксуючих систем не спостерігається. Однак, у випадку 

надмірних навантажень у конструкції бюгельного протеза з кнопковою системою 

фіксації виникають пограничні напруження безпосередньо над самими 

кнопками, що може стати причиною поломки знімної частини[169,174]. 

Чисельні дослідження, що передбачали моделювання з використанням 

методу кінцевих елементів (FEM), були проведені авторами 
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(Kikuchi H, IkedaM, ArakiK, 2013) для того, щоб вивчити розподіл напружень у 

незнімних мостоподібних протезах під час здійснення жування[198]. 

Низкою авторів було проведено експериментальне дослідження для того, 

щоб оцінити вплив клінічно значущих даних на максимальний стрес у шарі 

вініра анатомічно правильної моделі облицювання-каркас-цемент-зуб. 

Препарування моделювали шляхом зменшення апроксимальних поверхонь на 1,5 

мм і оклюзійної поверхні на 2,0 мм. Основні ефекти зниження висоти 

проксимальної стінки, матеріал каркасу, товщина облицювального матеріалу, 

характеристики цементу та розподіл напружень були задані при створенні 

скінченно-елементної моделі та проаналізовані за допомогою однофакторного 

аналізу дисперсії [213]. 

Металоакрилові, металокерамічні, суцільно пластмасові та безметалеві 

керамічні незнімні конструкції мостоподібних протезів піддавалися аналізу в 

проведеному дослідженні. Віртуальні моделі зазначених конструкцій були 

розроблені з використанням індивідуального проектування та сканування 

(механічні та лазерні сканери). У всіх випадках отримані результати вказували на 

ті зони найбільшого напруження окремо для кожної стоматологічної конструкції, 

що були метою дослідження за допомогою спеціальної техніки -  оптичної 

когерентної томографії. Багато ускладненнь можуть бути викликані 

невідповідністю в структурі каркасу незнімного мостоподібного протеза 

фрагментам протезного ложа. Ці ускладнення включають біологічні аспекти, такі 

як деформація кісток і як наслідок – наступне перемоделювання конструкції 

каркасу, мікротріщини після відливання, тривала резробція, або навіть 

порушення процесу остеоінтеграції. Механічні ускладнення включають відколи 

керамічного облицювання, руйнування різьби або перелом імплантата, тріщина 

каркасу конструкції. Деякі дослідження пов'язують ці ускладнення з 

нераціональним протезуванням [157]. 

Із розвитком комп'ютерних систем досліджень та діагностики значно 

розширилися можливості діагностичного процесу, профілактики та лікування 

порушень міжоклюзійних взаємовідношень. У свою чергу, це сприятливо 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kikuchi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23740915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ikeda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23740915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Araki%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23740915
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впливає на результат лікування, значною мірою підвищується ефективність 

лікування, різко знижується кількість ускладнень, викликаних порушеннями 

оклюзії [45,46,47,48, 67,90,135,161,162]. 

 Група авторів провела експериментальні дослідження, які мали на меті 

перевірити в різних модельованих анатомічних обставинах чутливість і 

відтворюваність датчика Т-Scan®III HD, що представляє новітнє покоління 

комп'ютерних пристроїв, призначених для аналізу оклюзійних співвідношень. 

Результати вкотре підтвердили достовірність отриманих даних, які засвідчили, 

що "золотим стандартом" практикуючим клініцистам для діагностики 

оклюзійних порушень і передчасних зубних контактів необхідно поєдувати 

суб’єктивні методи обстеження пацієнта та визначення оклюзійних 

співвідношень [176,210]. 

Використанням приладу T-scan стає основним інструментом для 

клініцистів, дає можливість вимірювати функціональні та парафункціональні 

сили оклюзійних контактів. Дослідження з застосуванням артикуляційного 

паперу показали, що розміри залишених слідів від паперу не дають уяву про 

оклюзійні сили. Комп'ютерний оклюзійний аналіз може бути використаний для 

виявлення зубів, що потребують відповідних оклюзійних корекцій [148,184]. 

Система T-Scan III також може бути використана у випадку повної адентії 

для виготовлення повних знімних протезів із метою виконання комп'ютерних 

коригувань напрямку оклюзійних сил, а також для внесення поправок, які 

помітно покращують встановлення протезного оклюзійного балансу [211]. 

Для точного дослідження виду оклюзії та подальшого лікування дефектів 

зубних рядів за допомогою раціонального протезування важливо зрозуміти 

закономірності міжзубних контактів, властивості матеріалів і методи, 

використовувані для реєстрації та запису цих контактів. Терміни та сила 

оклюзійних контактів вимірюються рядом дослідників системою Т-Scan. Винахід 

пристрою Т-Scan дозволяє записувати оклюзійні контакти між зубними дугами і 

являє собою шлях для досягнення правильної оклюзії за допомогою імплантат-
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протезної реставрації, проте собівартість даної методики значно перевищує 

середній бюджет звичайної стоматологічної практики [228]. 

У результаті проведення аналізу даних оклюзіограм, отриманих за 

допомогою апарата Tscan III, було встановлено, що при ортопедичному лікуванні 

хворих на хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості 

частковими знімними пластинковими протезами, що були виготовлені 

запропонованим автором способом із використанням А-силіконової маси 

Mukopren soft, відбувається зменшення проявів негативного впливу даних 

протезів на тканини пародонта [184,219]. 

Група вчених виконали дослідження з метою оцінки післяреабілітаційної 

функції жування в пацієнтів після резекції нижньої щелепи з наступною 

пластикою малогомілковим шкірно-кітково-окістним клаптем, проведенням 

дентальної імплантації з подальшим виготовленням незнімних мостоподібних 

протезів, використовуючи апарат T-scan. Результати дослідження засвідчили, що 

розмір реконструкції не порушує величину оклюзійної сили після оперативного 

втручання і більш відновлені ділянки не зменшують оклюзійну силу. Найбільш 

достовірним параметром була двохстороння асиметрія оклюзійного центру 

[90,205].  

A. Wieczorek, J. Loster, B. Loster [236] здійснювали вивчення 

взаємозв’язку між симетрією активності жувального і скроневого м'язів і 

розподіл оклюзійних сих в безсимптомних інтактних дорослих осіб. Внаслідок 

аналізу оклюзійних співвідношень із використанням апарату T-scan і даних 

електроміографії нульова гіпотеза, що симетрія активності жувального та 

скроневого м'язів пов'язана з симетрією в оклюзійних контактах, була відхилена. 

Симетрія електроміографічної активності в обстежених молодих осіб не має 

відношення до симетрії оклюзійних контактів. 
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1.3. Особливості ортопедичного лікування часткових дефектів зубних 

рядів у випадку використання вітальних опорних зубів 

За даними літератури, близько 70 % особам, які потребують 

стоматологічної ортопедичної допомоги, необхідне виготовлення незнімних 

ортопедичних конструкцій. Часткова втрата зубів викликає в людини порушення 

форми зубних рядів, зміну таких функцій, як жування, вимови, що призводить до 

появи естетичних недоліків. Відсутність зубів може стати причиною 

зубощелепових деформацій зі значною морфологічною перебудовою в твердих і 

м'яких тканинах, порушеннями функції СНЩЧ і жувальних м'язів [28,30]. Тому 

усунення дефектів твердих тканин зубів та зубних рядів є дуже важливим. На 

сьогодні одним із найпоширеніших ортопедичних методів є протезування 

незнімними суцільнолитими комбінованими конструкціями [106,115,116,149]. Це 

зумовлено рядом переваг перед знімними протезами: відновлення жувальної 

ефективності практично на 100%, незначне порушення смакової, температурної 

та тактильної чутливості. Ці особливості дозволяють за короткий термін 

відновити функції зубощелепової системи. Особливе значення при застосуванні 

таких конструкцій має обсяг відпрепарованих тканин, величина ускладнень при 

їхньому використанні [110,117,119,127,153]. Значна увага надається проблемі 

препарування під незнімні конструкції опорних зубів із живою пульпою, 

оскільки збільшення обсягу препарування твердих тканин зубів прямо 

пропорційне частоті виникнення операційної травми пульпи та періодонта 

[36,97,137]. Також, препарування на тканини зуба здійснює вплив на організм 

пацієнта в цілому та на його психоемоційний стан. Під час препарування на зуби 

діють травмуючі фактори — температура, вібрація тощо. Поверхня 

відпрепарованого дентину є вхідними воротами для інфекції, яка через відкриті 

дентинні канальці може проникати в пульпу зуба та викликати її запалення 

[50,51,140,159]. Існують різноманітні профілактичні заходи для збереження 

життєдіяльності пульпи після глибокого препарування, але кількість ускладнень 

і дотепер не зменшується [120]. 
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У випадку протезування хворих із вітальними опорними зубами питання 

виготовлення захисних тимчасових (провізорних коронок) має на меті наступні 

завдання: 1). захистити оголений унаслідок препарування дентин від 

температурних та хімічних подразників; 2). зберегти жувальну ефективність за 

час виготовлення постійної конструкції незнімного протеза. В якості матеріалу 

для виготовлення провізорних коронок зазвичай використовують пластмасу 

[151]. Проте якщо проводиться виготовлення проміжної частини в тимчасовій 

незнімній конструкції, то чим більша її протяжність, тим більше навантаження 

припадатиме на середину протеза. Оскільки пластмаса не є достатньо твердим 

матеріалом, часто виникають переломи проміжної частини [33]. 

Існує багато методик збільшення міцності тимчасових незнімних протезів. 

Так, вибіркове розміщення скловолокна на нижній поверхні проміжної частини і 

оклюзійної ділянки показали достовірне покращення опору руйнуванню протеза 

в порівнянні з випадковим чином вмонтованим скловолокном [165].  

При препаруванні вітальних фронтальних зубів із високою клінічною 

коронкою вестибулярну поверхню зуба необхідно препарувати в трьох площинах 

(гінгівальній, середній і різцевій). У випадку, коли зуби нахилені або мають 

збільшену вертикальну висоту, глибина препарування оклюзійної поверхні буде 

відрізнятися від класичної. Класична глибина препарування уступа буде занадто 

об’ємною нижніх фронтальних зубів [49,107,154]. 

Із віком відбувається зменшення розміру пульпової камери унаслідок 

утворення вторинного дентину, що відбувається як захисна реакція зуба на 

температурні, хімічні та механічні подразники, тому в хворих старшого віку є 

більша ймовірність збереження вітальних опорних зубів, оскільки збільшується 

товщина твердих тканин [108,167,173]. 

Очевидні переваги вітальних зубів над девітальними зумовлюють 

ощадливе препарування опорних зубів, а іноді доцільною тактикою лікаря-

ортопеда є консервативне лікування зубів із запаленням пульпи. У девітальних 

зубах проводити реваскуляризацію - слід відновлювати інервацію та 

кровопостачання через кореневий канал. Наведено серію клінічних випадків, де 
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детально описано порівняльння результатів реваскуляризації з використанням і 

без використання тромбоцитарно збагаченої плазми [186,191]. 

У сучасній стоматології актуально стоїть питання збереження 

життєздатності пульпи зуба, яка живить зуб із середини, забезпечує перебіг 

найскладніших обмінних процесів, формує зв'язок зуба із зовнішнім 

середовищем [152,186,188]. Функції пульпи настільки важливі та різноманітні, 

що про неї можна з упевненістю говорити, як про серце зуба [108,158]. Пульпа є 

високо васкуляризовану тканиною, багатою мієліновими і безміеліновими 

нервовими волокнами. Ця її особливість забезпечує виконання трофічної та 

сенсорної функцій. Пульпа біосенсором, здатним вловлювати, розпізнавати та 

реагувати на різні діючі на зуб патогенні фактори. Наявність у пульпі елементів 

ретикулоендотеліальної тканини (осілі макрофагоцити) забезпечує її захисну 

бар'єрну функцію. Головною функцією пульпи є продукція дентину, що включає 

утворення первинного дентину під час формування зуба, вторинного - після 

прорізування зуба, і третинного - під дією патогенних факторів. Клітинами, 

відповідальними за утворення дентину, є одонтобласти. У напрямку до 

кореневого каналу одонтобласти ущільнюются. Все разом це призводить до того, 

що навіть при серйозних травмах пульпа може залишатися життєздатною та 

утворювати репаративний дентин [70]. 

Поточні рутинні методи оцінки життєздатності пульпи базуються на 

стимулюванні нервових волокон і не дають прямих свідчень про кровотік до 

пульпи. Пульсоксиметр є перевіреним атравматичниим методом вимірювання 

стану судин, виходячи з рівня оцінки насичення киснем. Дослідження, проведене 

низкою авторів V. Gopikrishna, D. Kandaswamy, K. Tinagupta [160], демонструє 

цілеспрямоване використання утримувача датчика пульсоксиметра для оцінки 

судинної насиченості пульпи киснем у постійних зубах. Пульсоксиметр є 

точною, атравматичною клінічною альтернативою електричним і тепловим 

методам оцінки життєздатності пульпи. 

Больова реакція у відповідь на температурні або електричні подразники 

вказує лише на збереження сенсорної чутливості пульпи зуба; проте не дає 
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жодного уявлення про її стан. Зуби, хибно діагностовані як девітальні за 

допомогою електроодонтодіагностики, можуть бути піддані ендодонтичному 

лікуваннюь, у той час як хибно діагностовані як вітальні можуть бути залишені 

без лікування, в результаті чого некротичний вміст каналу викликатиме 

подальше запалення та ураження періапікальних тканин. Кровопостачання 

пульпи вважається більш важливим критерієм оцінки її вітальності та здорового 

морфо-функціонального стану, ніж наявність сенсорної функції [152]. 

Пульпа може бути вилікувана у випадку стабільної та безперебійної 

циркуляції крові. Застостовуються такі діагностичні прилади, як пульсоксиметр, 

лазерна допплерівська флоуметрія [160,168,223]. 

Вимірювання точної робочої довжини є важливим кроком у лікуванні 

кореневих каналів [9,71,131,164]. Апікальне звуження (незначний отвір) 

збігається з пульпо-періодонтальним з’єднанням, отже, вважається ідеальною 

кінцевою точкою кореневого каналу для проходження, очищення, формування та 

обтурації. Робоча довжина може бути визначена рентгенологічно або за 

допомогою електронного пристрою – апекслокатора. Рентгенологічний метод 

традиційно залишається найпопулярнішим способом вимірювання в ендодонтії. 

[99,136,166,175,235]. Значною перевагою застосування апекслокатора є 

профілактика створення апікальної перфорації внаслідок запобігання 

руйнуванню верхівки каналу кінцем робочої частини ендодонтичного 

інструмента та руйнування фізіологічного звуження [141,163,221].  

 Низка авторів ТФ Данилина, АМ Шмаков, АА Воробъев, ДВ Верстаков 

[15] проводили дослідження мікротвердості емалі та дентину зубів людини та 

собак. Мікротвердість твердих тканин зубів вивчали на приладі ПМТ-3 за 

методом непоновлення відбитка (Віккерс). Після депульпування відбувалося 

зниження мікротвердості емалі зубів людини приблизно на 40%, а зубів собак - 

на 35%. Спостерігалася незначна зміна мікротвердості дентину зубів людини і 

собаки після депульпування. Після вітальної ампутації із застосуванням 

препарату «Пульпотек» спостерігалося збереження мікротвердості емалі зубів 

собак у порівнянні з інтактними зубами (p <0,05). 
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Клінічний протокол ендодонтичного лікування ураженого зуба 

спрямований у першу чергу на усунення інфікування каріозної порожнини та 

кореневого каналу, проте після цього регенеративні процеси твердих тканин зуба 

відбуватися не можуть, оскільки втрачена структура самої пульпи як джерела 

одонтобластів [98,129,131,185,208]. Регенерація втрачених тканин пульпи та 

дентину здатна спричинити зворотні репаративні процеси в ураженому зубі. 

Дентальні підходи, що базуються на використанні стовбурових клітин, дають 

можливість відновлення пульпи [181,182]. 

Кінцева мета терапії вітальної пульпи у випадку її травматичного оголення 

- швидке відновлення дентину, використовуючи біосумісні, біологічно активні 

речовин [141,163]. Фосфофорин дентину, найбільш поширений неколагеновий 

поліаніонний дентинний білок, іонно сшитий із фібрилами ателоколагену, у 

вигляді дентин-фосфофоринового колаген-композиту (ДФКК) був застосований 

для прямого нанесення на пульпу щурів. Через 1, 2 і 3 тижні, зуби, що були 

матеріалом дослідження, були оглянуті на предмет формування репаративного 

дентину і реакцію пульпи, в порівнянні з ефектом від препаратів на основі 

гідроксиду кальцію. Репаративне формування дентину було більш швидким, ніж 

від гідроксиду кальцію. Дане дослідження продемонструвало перспективу 

використання ДФКК, як біосумісного швидкого індуктора для формування 

репаративного дентину відмінної якості у щурів [202]. 

Пряме покриття пульпи проводять з метою покращення утворення 

репаративного дентину та збереження вітальної пульпи [195,196]. Біоінженерні 

протизапальні прямі покривні матеріали для пульпи мають великий потенціал 

для переходу стану наявної пульпи з запального в незапальний статус і сприяють 

високому ступеню віддаленого успіху проведеного лікування [231]. 

Отже, використання вітальних опорних зубів під час виготовлення 

суцільнолитих незнімних конструкцій зумовлює необхідність урахування 

функціонального стану пульпи, ощадливого препарування та виготовлення 

тимчасових коронок із метою попередження інфікування судинно-нервового 

пучка через відкриті дентинні канальні. Слід застосовувати комплекс 
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діагностичних методик для раціонального обрання вітальних зубів, здійснювати 

мінімальне препарування твердих тканин, що дозволить запобігти 

післяопераційним ускладненням. 

 

 1.4. Особливості ортопедичного лікування дефектів твердих тканин 

зубів і часткових дефектів зубних рядів у випадку показань до 

депульпування опорних зубів 

Запальний процес у тканинах пародонта чинить істотний вплив на пульпу: 

незворотні зміни в пульпі при генералізованому пародонтиті II ступеня, за 

даними після проведеного дослідження, діагностовано в 54,56% зубів. Виявлена 

залежність стану пульпи зубів, що знаходяться в зоні оперативного втручання, і 

стану тканин пародонта. Своєчасне депульпування зубів підвищує якість 

лікування генералізованого пародонтиту та запобігає виникненню 

ендопародонтальних ускладнень [23]. 

Одним із показань до проведення ендодонтичного лікування є запалення 

пульпи зуба – пульпіт. Проліферація мікроорганізмів у порожнині зуба викликає 

дезорганізацію одонтобластів поверхневого шару пульпи та спричиняє їхню 

загибель шляхом безпосередньої токсичної дії або від надмірної гострої 

запальної реакції [199]. Особливо травматично для пульпи відбувається перебіг 

карієсу кореня зуба [27].  

У випадку виготовлення незнімних протезів із використанням 

депульпованих зубів, у яких унаслідок проведення ендодонтичного відбувається 

дегідратація твердих тканин і їх механічне стоншення, як результат формування 

кореневого каналу перед обтурацією, існує ризик руйнування опорного зуба 

через надмірне жувальне навантаження. Переломи зубів відбуваються після 

створення великого тиску на корінь. Так, надмірна сила, що діє на фронтальні 

ділянки зуба в горизонтальній площині внаслідок перелому кореня розділяє його 

на коронковий та апікальний фрагменти. Це спричиняє руйнівні наслідки для 

цементу, дентину, пульпи та періодонта [177]. Прогноз збереження зуба 
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залежить також від впливу інших факторів, таких як вік пацієнта, стадії росту 

кореня, рухомість коронкового фрагмента, розходження уламків [155]. 

Ряд вчених після здійснення низки експериментальних дослідженнях 

дійшли до висновку, що товщина стінки кореневого каналу є переважаючим 

фактором стійкості до перелому при дії на зуб різних за напрямом та величиною 

сил під час жування, залежить від матеріалу та протоколу відновлення 

коронкової частини [207]. 

Застосування синтетичних матеріалів для армування зуба з метою 

зміцнення його структури та ефективнішої стійкості до механічних навантажень 

ряд авторів використовують на етапах оперативних втручаннь із приводу 

реплантації, а також після ендодонтичного лікування на етапах підготовки 

ротової порожнини хворого перед ортопедичним лікуванням [218].  

Метою дослідження, виконаного групою авторів, було проведення аналізу 

впливу діаметру кореневих каналів та скловолокних штифтів на біомеханічну 

поведінку конструкції дентин-цемент-штифт у зубі з запломбованим кореневим 

каналом із використанням 3D аналізу методом скінченних елементів. Отримані 

результати вказують на значну різницю між діаметром кореневого каналу та 

скловолоконного штифта сприяє зосередженню напружень на поверхні штифта. 

Товщина дентину, що залишився після різноманітних препарувань кореневих 

каналів, не збільшує рівень напружень у самому корені [189]. 

Деякі вчені стверджують, що ендодонтичне лікування жувальних зубів 

повинно вважатися завершеним лише тоді, коли зуби захищені повними литими 

коронками, інші переконані, що всі ендодонтично ліковані зуби не вимагають 

повного захисту суцільнолитими коронками, і його слід розглядати тільки у 

випадках, коли відбулося руйнування карієсом  і внаслідок цього втрата тканин 

зуба передбачає відновлення коронкової частини лише естетичними коронками 

[156,199,230,231]. Ендокоронку можна розглядати, як можливу альтернативу 

повній коронці для відновлення девітальних бічних зубів, особливо з 

мінімальною висотою клінічної коронки[25,39,165,171,201].  
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 У випадку використання девітальних зубів препарування здійснюють як із 

імітацією уступа, з прямокутним, жолобовидним, заукругленим уступом, так і з 

комбінацією різних видів уступів. Марко Мартіньоні пропонує три види уступів: 

плече (перекривається керамікою і металом), плече зі скосом та закруглений 

уступ зі скосом (де перекривання скосу здійснюється металом). Ширина уступа 

складає 1,2 мм, на апроксимальних поверхнях можливе її зменшення до 0,8 мм 

[210]. Доменіко Массіроні пропонує виконувати створення уступа у вигляді 

модифікованого закругленого ската (довгий заукруглений скат). Кут уступа 

становить приблизно 60
0
 [212]. 

 Отже, використання депульпованих опорних зубів зумовлює необхідність 

виконання повноцінного ендодонтичного лікування, відсутність періапікальних 

змін після його проведення у віддалені терміни, а також придатність таких зубів 

у якості опорних, що включає наявність необхідної товщини стінок кореневого 

каналу, а також укріплення скловолоконними або металевими штифтовими 

конструкціями, що має на меті протистояння механічним навантаженням під час 

жування та запобігання перелому кореня. 

 

 1.5. Обгрунтування підходу при здійсненні препарування та вибору 

облицювального матеріалу при заміщенні дефектів твердих тканин і 

дефектів зубних рядів суцільнолитими незнімними конструкціями 

Препарування твердих тканин зубів у клініці ортопедичної стоматології 

залишається досить актуальною проблемою. Якість виконуваного препарування 

нерозривно пов'язана з результатом проведеного лікування, з подальшим 

виготовленням і фіксацією ортопедичних конструкцій [25,39,128,145]. Групою 

авторів проведено порівняльний аналіз клінічної та ергономічної ефективності 

застосування стандартних гальванічних і суцільноспечених алмазних борів при 

незнімному протезуванні, запропоновано цільове застосування суцільноспечених 

алмазних борів різної абразивності [62]. 

За даними ряду дослідників, важливим моментом  на етапі препарування 

твердих тканин зубів є створення уступа з метою забезпечення як чіткого 
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переходу власне тканин зуба в конструкцію протеза, так і для маскування місця 

переходу композитної реставрації в край емалі. Композитні реставрації 

передбачають підбір і відповідність кольору в ділянці краю препарування. 

Створення скосів емалі зменшує різницю в кольорі між реставрацією та 

поверхнею зуба [8]. 

Препарування твердих тканин зубів є поширеним стоматологічним 

втручанням, супроводжується комплексом стресорних впливів на організм 

пацієнта: ноцицептивним подразненням, специфічною больовою перцепцією та 

неспецифічними реакціями організму, які неодмінно його супроводжують: 

вегетативними, руховиими, поведінковими, ендокринними, що негативно 

впливають на організм пацієнта та на тканини зуба [14,18,21,197,224]. 

Ряд авторів представили методику реєстрації змін архітектоніки ясенного 

краю опорних зубів під час ортопедичного лікування незнімними керамічними та 

металокерамічними мостоподібними протезами з оральної вестибулярної, та 

апроксимальних поверхонь, де ріжучі краї керамічних реставрацій 

запропоновано як константні величини та точки вимірювання [229]. На основі 

аналізу результатів клінічних досліджень сформульовано рекомендації з 

оформлення уступів апроксимальних ділянок опорних зубів, що межують із 

дефектами. 

Більшість стоматологічних реставрацій, таких як коронки та незнімні 

мостоподібні протези, переживають швидкий перехід до керамічних матеріалів 

через їх міцність та біоінертність, проте більше задля естетики [190]. Однак, 

керамічні матеріали є крихкими і схильні до руйнування через втомлюваність у 

зв’язку з повторюваністю їхніх функції [14,23,57,103]. 

Унаслідок проведеного комплексного дослідження 78-и пацієнтів із 

наявними ускладненнями при протезуванні незнімними конструкцями, автори 

після обстеження стану мостоподібних протезів у порожнині рота пацієнтів 

відзначили, що найбільша кількість ускладнень спостерігається при 

використанні штампованно-паяних конструкцій [89]. Основні з них: запальні 

захворювання тканин пародонта (24,3%), пролежні в ділянці тіла мостоподібного 
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протеза (20,3%), рухомість опорних зубів (12,2%), гіперестезія опорних зубів у 

відповідь на термічні та механічні подразники (10, 8%), ускладнення після 

ендодонтичного лікування (10,8%). Після зняття пластмасових мостоподібних 

протезів спостерігали відтискання ясен, їхню кровоточивість, ретенцію частинок 

фіксуючого матеріалу в місці з'єднання коронок із проміжною частиною, 

промивний простір недостатньої ширини. Найбільш вагоме значення для 

успішного протезування за допомогою незнімних мостоподібних протезів мають 

вибір форми і конструкції проміжної частини, а також строки їх виготовлення 

після хірургічних втручань [147,150,153,200]. 

При виборі облицювального матеріалу для незнімного протеза слід 

виходити не лише з естетичних, але й функціональних міркувань. Дизайн 

покриття повинен задовольняти важливі критеріїв: покриття повинно бути 

біологічно сумісним і не викликати імунної відповіді на чужорідне тіло; воно 

повинно бути підібране по кольору у відповідності до наявних зубів [144]. 

Метою дослідження, виконаного групою вчених, було здійснення оцінки 

впливу товщини щічної та язикової стінок молярів на стійкість до 

втомлюваності, відновлених CAD / CAM керамічними вкладками. Зуби мудрості 

сорока хворих були відібрані і розділені на 4 групи, відповідно до товщини 

стінок після препарування порожнини (n = 10): G1, 2,0 мм; G2, 1,5 мм; G3, 1,0 

мм; G4, 0,5 мм. Всі вкладки були виготовлені з керамічних польовошпатних 

блоків у системі CAD / CAM, та на цемент. Після 1 тижня зберігння в 

дистильованій воді при температурі 37° С, зразки були піддані тестуванню на 

втому циклічно до початку руйнування або успішного завершення 185000 

циклів. Виживання груп порівнювали за допомогою кривих виживання Каплана-

Майера (р> 0,05). Всі зразки витримали протокол втомлюваності (185000 

циклів), що становить 100% виживання. Можна зробити висновок, що залишкова 

товщина стінок зуба не впливає на стійкість до втомлюваності молярів, 

відновлених CAD/CAM керамічними вкладками [218]. 

 Отже, під час виготовлення незнімних суцільнолитих мостоподібних 

конструкцій слід брати до уваги функціональний стан опорних зубів та вибір 
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облицювального матеріалу. З цією метою необхідно використовувати комплекс 

діагностичних методик: для визначення резервних сил пародонта, вітальності 

опорного зуба, а також проведення індексної оцінки стану пародонта. Існує 

багато різних способів препарування опорних зубів. Проте питання лікування 

вітальних зубів незнімними суцільнолитими конструкціями, методики їх 

препарування вивчені недостатньо. До теперішнього часу відсутній комплексний 

підхід до оцінки стану пульпи опорного зуба в процесі препарування під 

металокерамічні конструкції та його залежність від глибини препарування, не 

визначені критерії для формування групи ризику по розвитку незворотних 

запальних ускладнень у опорному зубі, що вимагають депульпування, в зв'язку з 

чим представляє наукову та практичну зацікавленість розробка нового методу та 

індивідуального підходу з метою визначення глибини препарування вітальних 

зубів. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих 

Обстеження хворих та їх амбулаторне лікування проводилося на базі 

клініки кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного 

медичного університету у відповідності до існуючих стандартів, що дозволило 

встановити їх загальний і стоматологічний статус. Для реалізації мети роботи та 

поставлених завдань нами було обстежено 112 пацієнтів 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 ротової 

порожнини.  

Зокрема, для вивчення динаміки ефективності проведеного лікування в 

ранні та у віддалені терміни застосування запропонованих нами конструкцій 

зубних протезів та способу препарування опорних зубів було проведено 

обстеження хворих до лікування, на наступний день після лікування, на 

наступний день після фіксації конструкцій, через 1, 3, 6, 12 місяців після 

проведеного лікування. 

З метою обґрунтування запропонованих методів і їх порівняння з 

загальноприйнятими методами виготовлення незнімних протезів нами було 

розділено хворих на такі групи: 

Група 1- 29 хворих із інтактними зубними рядами;  

 Група 2 - 26 хворих віком 30-39 років; 

 Група 3 – 29хворі віком 40-49 років; 

 Група 4 –28 хворих віком 50-59 років; 

 Група 1 була розділена на 2 підгрупи: 1 а – 18 досліджуваних віком 30-39 

років, 1 б – 11 досліджуваних віком 40-49 років. Група 2 була розділена на 2 

підгрупи: 2 а – 11 досліджуваних із вітальними опорними зубами, 2 б – 15 

досліджуваних із депульпованими опорними зубами. Група 3 була розділена на 2 
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підгрупи: 3 а – 11 досліджуваних із вітальними опорними зубами, 3 б – 18 

досліджуваних із депульпованими опорними зубами. Група 4 була розділена на 2 

підгрупи: 4 а – 11 досліджуваних із вітальними опорними зубами, 4 б – 17 

досліджуваних із депульпованими опорними зубами. 

 У віковій групі 30-39 років було обстежено та запротезовано 

металокерамічними конструкціями 11 пацієнтів із вітальними опорними зубами, 

де шести пацієнтам було виготовлено 7 одиночних коронок, серед яких 4 – на 

зуби фронтальної ділянки та 3 – на зуби бічної ділянки, п’яти пацієнтам - 5 

мостоподібних протезів, із них 2 протези з метою заміщення малих дефектів 

зубного ряду в бічній ділянці, 1 протез у фронтальній ділянці, та 2 протези в 

пацієнтів із середніми дефектами зубного ряду, де були відсутні зуби як у 

фронтальній, так і у бічних ділянках. Нами також було запротезовано 15 

пацієнтів із депульпованими зубами, де розподіл конструкцій виглядав 

наступним чином: для 11 пацієнтів було виготовлено 13 одиночних коронок, 

серед яких 7 – на зуби фронтальної ділянки та 6 – на зуби бічної ділянки, для 4 

пацієнтів - 5 мостоподібних протезів для заміщення малих дефектів, із них - для 

одного хворого 2 протези в бічній і фронтальній ділянках, для трьох пацієнтів – 

по 1 протезу в бічній ділянці. 

У віковій групі 40-49 років було обстежено та запротезовано 

металокерамічними конструкціями 11 пацієнтів із вітальними опорними зубами, 

де восьми пацієнтам було виготовлено 12 одиночних коронок, серед яких 5 – на 

зуби у фронтальній ділянці та 7 – на зуби бічної ділянки, чотирьом пацієнтам - 4 

мостоподібні протези, із них 2 протези з метою заміщення малих дефектів 

зубного ряду в бічній ділянці, 2 протез у фронтальній ділянці. Нами було 

запротезовано 18 пацієнтів із депульпованими зубами, де розподіл конструкцій 

виглядав наступним чином: для 8 пацієнтів було виготовлено 10 одиночних 

коронок, серед яких 6 – на зуби фронтальної ділянки та 4 – на зуби бічної 

ділянки, для 10 пацієнтів - 14 мостоподібних протезів для заміщення малих 

дефектів, із яких - для двох хворих виготовлено 2 протези в бічній та 

фронтальній ділянках, для одного пацієнта – два протези з метою заміщення 
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малих дефектів зубних рядів у фронтальній ділянці верхньої та нижньої щелеми, 

по 1 протезу у бічній ділянці, одному хворому виготовлено 2 протези для 

лікування малих дефектів у бічних ділянках, трьом пацієнтам виготовлено по 

одному протезу для заміщення малих дефектів у фронтальній ділянці, а трьом – 

для лікування малих дефектів бічної ділянки. 

У віковій групі 50-59 років було обстежено та запротезовано 

металокерамічними конструкціями 11 пацієнтів із вітальними опорними зубами, 

де восьми пацієнтам було виготовлено 12 одиночних коронок, серед яких 10 – на 

зуби фронтальної ділянки та 2 – на зуби бічної ділянки, трьом пацієнтам - 3 

мостоподібні протези, де кожному пацієнту виготовлено по доному протезу з 

метою заміщення малих дефектів зубного ряду в бічній ділянці. Після 

протезування 17 пацієнтів із депульпованими зубами розподіл конструкцій 

виглядав наступним чином: для 12 пацієнтів було виготовлено 21 одиночну 

короноку, серед яких 13 – на зуби фронтальної ділянки та 8 – на зуби бічної 

ділянки, 5 пацієнтів - 8 мостоподібних протезів для заміщення малих дефектів, із 

серед яких - для двох хворих виготовлено 2 протези в бічній та фронтальній 

ділянках, для одного пацієнта – один протез із метою заміщення малого дефекту 

зубного ряду у фронтальній ділянці, для одного хворого виготовлено 2 протези 

для лікування малих дефектів в бічних ділянках, одному пацієнту виготовлено 

однин протез для заміщення середнього дефекту зубного ряду в бічній ділянці. 

Дані обстежень заносилися у розроблені нами карти обстеження (додаток Б, В), 

яка містила такі основні дані: визначення стану твердих тканин зубів перед 

проведенням препарування, дані стоматологічних індексів РВІ, Russell, Sillness-

Loe, проба Шиллера-Писарєва, виражена через йодне число Свракова, дані 

гнатодинамометричного дослідження, дані дентометричного дослідження під час 

проведення препарування, електроодонтодіагностики (ЕОД), визначення 

глибини пародонтальних кишень, визначення ступеня атрофії альвеолярного 

відростка, ступеня оголення шийок зубів. 
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2.2. Клінічні та додаткові методи обстеження хворих 

Для визначення діагнозу застосовували класифікацію дефектів зубних 

рядів за Кенеді, захворювань пародонта, запропоновану М.Ф. Данилевським. 

Оцінювання стану пародонта та гігієнічного стану порожнини рота проводили у 

всіх обстежуваних методом визначення індексів РВІ, Russell, Sillness-Loe, проби 

Шиллера-Писарєва. Дослідження виконували до препарування вітальних зубів 

або до депульпування зубів, яке здійснювали відповідно до показань, на 

наступний день після проведеного лікування, через 1, 3, 6 та 12 місяців після 

фіксації конструкцій.  

При клінічному обстеженні хворих звертали увагу на вид прикусу, стан 

слизової оболонки ротової порожнини, ступінь рухомості зубів, ступінь 

кровоточивості ясен, оголення шийок зубів, стирання оклюзійних поверхонь, 

стан твердих тканин опорних зубів, наявність зубних відкладень. 

Індекс кровоточивості ясенних сосочків РВІ визначали за допомогою 

гудзикуватого зонда, яким проводили зондування ясенних сосочків із оральної та 

з вестибулярної поверхні зубів протилежних половин щелеп, виставляли бали та 

виводили середнє значення.  

Пародонтальний індекс (ПІ) Russell дає можливість урахувати наявність як 

гінгівіту, так і інших симптомів патології пародонта: рухомість зубів, глибину 

клінічної кишені та ін. 

Використовують такі оцінки: 

0 - немає змін та запалення; 

1 - легкий гінгівіт (запалення ясен не охоплює весь зуб); 

2 - гінгівіт без пошкодження прикріпленого епітелію (клінічний кишеню не 

визначається); 

4 - зникнення замикаючих кортикальних пластинок на вершинах 

коміркового відростка по рентгенограмі; 

6 - гінгівіт з утворенням клінічної кишені, порушення функції немає, зуб не 

рухомий; 
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8 - виражена деструкція всіх тканин пародонта, зуб рухомия, може бути 

зміщений. 

Стан пародонта оцінюється біля кожного наявного зуба. У сумнівних 

випадках ставлятся найвища з можливих оцінок. 

Для розрахунку індексу отримані оцінки складають і ділять на число 

наявних зубів за формулою: 

 

Індекс ПІ = сума оцінок біля кожного зуба 

число зубів у обстежуваного 

 

Значення індексу оцінюється наступним чином: 

0,1-1,0 - початковий і легкий ступінь патології пародонта; 

1,5-4,0 - середньо-вяжкий ступінь патології пародонта; 

4,0-8,0 - важкий ступінь патології пародонта. 

 

Індекс гігієни Сілнес-Лоу використовували для визначення товщини 

зубного нальоту. Обстежували 11, 16, 24, 31, 36, 44, або всі зуби. Досліджувались 

4 поверхні зуба: вестибулярна, оральна, дистальна, медіальна; при цьому 

виявляли наліт в приясенній ділянці. Наявність нальоту визначали візуально або 

за допомогою зонда без фарбування. Після висушування емалі кінчиком зонда 

проводили по її поверхні біля ясенної борозни. 

Критерії оцінки: 

0 балів - нальоту в приясенній ділянці немає (він не прилипає до кінчика зонда); 

1 бал - плівка нальоту в приясенній ділянці визначається тільки зондом, до його 

кінчика прилипає м'яка речовина, візуально наліт не визначається; 

2 бали - наліт видно неозброєним оком у ясенному жолобку та в приясенній 

ділянці коронки зуба. Шар - від тонкого до помірного. 

3 бали - наліт в надлишку на більшій частині поверхні зуба, інтенсивне 

відкладення зубного нальоту в ділянці ясенної борозни і міжзубних проміжків. 
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Розрахунок індексу для одного зуба: 

PLIзубів = (Σ балів 4-х поверхонь) / 4. 

Розрахунок індексу для групи зубів: 

PLI індивідуальний = (Σ зубів) / n зубів 

 Визначення числового значення проби Шіллера-Писарєва (йодного числа 

Свракова). З цією метою фарбування слизової оболонки проводили йодидно-

калієвим розчином. Визначали ступінь забарвлення і фіксували у карті 

обстеження ділянки інтенсивного потемніння ясен. Проба Шіллера-Писарєва для 

об'єктивізації виражалася в цифрах (балах), оцінювалося забарвлення сосочків у 

2 бали, забарвлення краю ясен у 4 бали і забарвлення альвеолярних ясен у 8 

балів. Отриману загальну суму балів потім слід розділити на число зубів, у 

ділянціі яких проведено дослідження:  

Йодне число = Сума оцінок у кожного зуба/Число обстежених зубів 

Таким чином визначають цифрове значення проби Шіллера-Писарєва (йодне 

число Свракова) в балах. Оцінка значень йодного числа Свракова: 

слабко виражений процес запалення - до 2,3 балів; 

помірно виражений процес запалення - 2,67-5,0 балів; 

інтенсивний запальний процес - 5,33-8,0 балів. 

Визначення ступеня рухомості зубів проводили з застосуванням пінцета та 

оцінювали 3 ступені рухомості зубів. При І ступені – зуб зміщується в передньо-

задньому напрямку на 1 мм по відношенню до коронки сусіднього зуба, при ІІ – 

зуб зміщується в тому ж напрямку більш, ніж на 1 мм або з’являється рухомість 

в медіодистальному напрямку, при ІІІ – приєднується рухомість зуба у 

вертикальному напрямку. 

Визначення витривалості пародонта зубів до навантаження виконували за 

допомогою гнатодинамометрії - методу визначення сили жувальних м'язів і 

витривалості опорних тканин зубів до сприйняття тиску при стисненні щелеп із 

використанням апарата - гнатодинамометра. При стисненні гнатодинамометра 

зубами з'являється відчуття болю, цей момент і фіксували як показник 

гнатодинамометрії. Одиниця вимірювання – ньютон (Н). Вимірювання 
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проводили за допомогою приладу „Визир Э 1000‖. П’єзокристалічний датчик 

при його стисканні зубами фіксує показники граничних сил пародонта, а блок 

обробки інформації перетворює ці показники в одиницю сили – Ньютон. 

Показники знімаються за допомогою накусочних пластинок, що 

прикріплювалися до зубного ряду термопластичною масою. Зусилля, що 

розвивається під час накушування, передається з пластин на тензометричний 

датчик, звідки поступає на аналогово-цифровий перетворювач, а потім в 

цифровому варіанті виводиться на дисплей приладу, а також відображається на 

дисплеї монітора комп’ютера в динаміці приросту в окремому вікні 

комп’ютерної програми та зберігається в файлі, де є змога зберегти дані про 

пацієнта та зуби, які підлягали діагностиці. Отримані дані при обстеженні 

заносилися у розроблені нами карти обстежень (додаток Б, В).  

Рентгенографія (прицільна, ортопантомографія, комп’ютерна томографія) - 

для визначення ступеня атрофії коміркового відростка. Зображення структури 

кісткової тканини щелеп і зубів для вивчення стану періапікальних тканин 

отримують методом близькофокусної контактної рентгенографії, де плівку 

притискають до оральної поверхні ясен. Знімок зубів проводять у прямій або 

косій проекції. Для отримання розгорнутого площинного зображення тіла та 

коміркових відростків щелеп з усіма зубами проводили панорамну 

рентгенографію. З метою контролю якості ендодонтичного лікування 

виконували комп’ютерну томографію. 

Вивчення діагностичних моделей проводилося для уточнення клінічної 

ситуації і планування методу комплексного лікування хворого. 

Дослідження здійснювалися до лікування, на наступний день після 

препарування опорних вітальних зубів та  ендодонтичного лікування де 

вітальних зубів, після фіксації незнімних естетичних протезів через 1, 3, 6 та 12 

місяців. 

Електроодонтодіагностика (ЕОД) — це лабораторний метод обстеження та 

виявлення патології зубів, який дає можливість дізнатися об'єктивний стан 

пульпи та прилеглих тканин (періодонта). Суть методу полягає в тому, щоб 



52 
 

визначити поріг збудливості пульпи електричним струмом, яким подразнюються 

тактильні та больові рецептори пульпи. Отримані дані аналізують, виходячи з 

того, що інтактна (здорова) пульпа реагує на силу струму в межах 2-6 мкА. При 

наявності певного патологічного процесу в пульпі (наприклад, пульпіт, некроз, 

періодонтит) поріг збудливості підвищується. Зростання в межах 7-60 мкА  

свідчить про наявність патології у коронковій частині пульпи, 60-100 мкА — 

патологію кореневої пульпи, більше 100 мкА — ознаку загибелі пульпи та 

відсутність реакції рецепторів пульпи на електричний струм. 

Методика проведення  

Пацієнту в ротову порожнину вводили пасивний електрод, виготовлений із 

нержавіючої сталі, який фіксуювався за губою. Зуб ізолювали від слини, 

висушували, і на нього накладали активний електрод (він не повинен 

контактувати з іншими тканинами порожнини рота). Електрод прикладали до 

наступних точок: середина ріжучого краю фронтальних зубів, верхівка щічного 

горбика премолярів і верхівка переднього щічного горбика молярів. У зубах із 

великою каріозною порожниною чутливість визначалася з її попередньо 

очищеного дна. Сила струму збільшувалася поступово, до незначного больового 

відчуття, яке і було порогом чутливості зуба. Спочатку доцільно визначити 

вихідну чутливість на інтактних симетричних зубах. Для уникнення відтоку 

струму, лікарю рекомендується використовувати латексні рукавички і 

користуватися пластмасовими інструментами. 

Дентометрія - визначення товщини припульпарного дентину вітальних 

зубів, проводили за допомогою аппарату ENDO EST 3D, де після 

спрепаровування шару емалі на оголений дентин прикладався активний 

електрод, а пасивний розміщувався з губою пацієнта. На дисплеї приладу 

висвітлювалися значення в 0,1 мм і вказували, яка саме товщина припульпарного 

дентину в точці контакту з активним електродом. 
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2.3. Математичне моделювання напружень у системі «тверді тканини – 

металевий каркас – керамічне облицювання» 

Проведення експериментального математичного моделювання з метою 

визначення чинників, які мають найвагоміший вплив на стан тканин зуба і 

пародонта після препарування опорного зуба та фіксації металокерамічної 

конструкції. Для моделювання використовувалося середовище SolidWorks2015® 

/Simulation2015®. Тривимірні моделі, які створюються в програмі 

SolidWorks2015, є параметричними. Модуль Simulation призначений для 

розв’язування задач механіки твердого деформованого тіла методом скінченних 

елементів. Елементи модельованої системи, згідно наших допущень, задані з 

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

керамічне облицювання.  

Навантаження створювалося в адекватних межах, наближено до 

фізіологічних навантажень: вертикальне із силою 100 Н. Також, нами розглянуто 

варіанти розподілу напружень у системі «тверді тканини – металевий каркас – 

керамічне облицювання» при прикладанні різної сили за величиною, та при 

прикладанні сили з двох сторін штучної коронки. Нами було розглянуто варіанти 

розподілу механічних навантажень, зокрема при товщині каркасу незнімного 

протеза 0,3 мм, товщині гірлянди в місці краю коронки 0,2 мм, мінімальній 

товщині керамічного облицювання 0,8 мм. Навантаження прикладалося у 

випадку імітації прямого прикусу на ріжучий край, та у випадку імітації 

орторнатичного прикусу -  на ріжучий край для нижніх різців та на піднебінну 

поверхню – для верхніх різців. Для всіх розглянутих випадків прикладалася сила 

100Н. 

 

2.4. Статистичні методи дослідження. 

З метою об’єктивного оцінювання вірогідності отриманих результатів 

дослідження статистичну обробку результатів проводили з використанням 

варіаційно-статистичного методу аналізу отриманих результатів на 

персональному комп’ютері при застосуванні пакету статистичних програм 
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―Microsoft Excel –2015‖ і ―Statistica – 8,0‖. Статистичну обробку результатів 

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.  
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РОЗДІЛ 3 

РОЗПОДІЛ І ПРИЧИНИ ДЕФЕКТІВ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ 

ТА ЧАСТКОВИХ ВКЛЮЧЕНИХ ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ 

 

3.1. Розподіл причин дефектів твердих тканин опорних зубів та 

включених дефектів зубних рядів у обстежених хворих 

Нами проведено дослідження з метою виявлення причин і розподілу 

дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів. З метою 

вивчення клінічної ситуації в пацієнтів із дефектами коронкової частини та 

включеними дефектами зубних рядів нами було розроблено «Карту обстеження 

хворого з дефектом коронкової частини зуба та включеними дефектами зубних 

рядів», де було включено наступні показники: вид прикусу, причина дефекту 

твердих тканин, причина дефекту зубного ряду, кількість відсутніх зубів, 

локалізація дефекту твердих тканин, оцінка стану твердих тканин і пародонта за 

допомогою методів зондування, пальпації, перкусії, дані гнатодинамометричного 

дослідження, дентометрії, індексної оцінки стану ротової порожнини. Загалом 

було проліковано 83 хворих, розділених на різні вікові групи. 

Після проведення детального обстеження пацієнтів із вітальними 

опорними зубами (табл. 3.1), у яких було діагностовано дефекти твердих тканин 

зубів каріозного та некаріозного походження (100%), нами встановлено, що у 

віковій групі 30-39 років найпоширенішим дефектом твердих тканин зубів було 

ураження карієсом, що зустрічалося у 8 хворих (72,7%), ушкодження внаслідок 

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

пацієнтів (18,2%). Клиноподібних дефектів та патологічної стертості в молодих 

пацієнтів виявлено не було. 

У віковій групі 40-49 років основною причиною руйнування твердих 

тканин було діагностовано карієс, дану патологію було виявлено в 7 хворих 

(63,6%), травматичні ушкодження, клиноподібні дефекти та патологічна 

стертість були наявні в одного пацієнта (9,1%), ураження внаслідок гіпоплазії 

емалі спостерігалося в двох пацієнтів (18,2%). 
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Серед хворих вікової групи 50-59 років найчастішою причиною дефектів 

твердих тканин також можна вважати каріозний процес, який зустрічався в 9 

пацієнтів (81,8%). Серед уражень не каріозного походження також було 

виявлено клиноподібні дефекти та гіпоплазію емалі, що зустрічалася в трьох 

хворих (27,3%), а також патологічну стертість, що була діагностована в двох 

пацієнтів (18,2%). У хворих даної вікової групи травматичних ушкоджень 

твердих тканин виявлено не було. 

Таблиця 3.1 

Розподіл дефектів твердих тканин опорних зубів різної етіології  серед 

обстежених хворих з вітальними опорними зубами 

Дефекти 

твердих 

тканин 

 30-39 

років 

40-49 

років 

50-59 

років 

 

Всього  

 

1 2 3 4 5 8 

Загальна кількість 

обстежених 

 11 11 11 33 

Ураження карієсом абс 

% 

8 

72,7 

7 

63,6 

9 

81,8 

25 

75,8 

Травматичні 

ушкодження 

абс 

% 

2 

18,2 

1 

9,1 

- 

- 

3 

9,1 

Клиноподібні 

дефекти 

абс 

% 

- 

- 

1 

9,1 

3 

27,3 

4 

12,1 

патологічна 

стертість зубів 

абс 

% 

- 

- 

1 

9,1 

2 

18,2 

3 

9,1 

Гіпоплазія 

емалі 

абс 

% 

2 

18,2 

2 

18,2 

3 

27,3 

7 

21,2 

 

Після проведення детального аналізу обстежених нами пацієнтів із 

депульпованими опорними зубами (табл. 3.2), у яких було виявлено дефекти 
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твердих тканин зубів каріозного та некаріозного походження (100%), нами 

встановлено, що найбільш поширеною причиною дефектів твердих тканин зубів 

було виявлено як гострий первинний, так і вторинний хронічний карієс, 

загальна частота якого склала 84% у всіх вікових групах. Причиною вторинного 

каріозного ураження можна вважати нераціональне пломбування первинного 

карієсу, оскільки під час огляду нами було виявлено нависаючі краї пломб у 

більшості обстежених хворих. 

Також виявлено, що однією з причин проведення протезування була зміна 

кольору зубів, здебільшого рожевого, що найчастіше спостерігається унаслідок 

обтурації кореневого каналу препаратами на основі резорцину та формаліну. 

Даний дефект твердих тканин виявили в 26% пацієнтів. Найбільшого значення 

показники досягали у вікових групах 40-49 та 50-59 років – по 27,8%  та 29,4% 

обстежених. У віковій групі 30-39 роки даний показник становив 27,8% 

обстежених.  

Поміж інших причин, що спричинили дефекти твердих тканин зубів серед 

хворих усіх вікових груп із де вітальними зубами, були некаріозні ураження, 

серед яких клиноподібні дефекти виявлено в 10 осіб, що становило 20,0%; 

гіпоплазія емалі виявлена у 4 осіб (8,0%); патологічна стертість – у 5 осіб 

(10,0%).  

Слід звернути увагу на те, що серед руйнувань твердих тканин 

некаріозного походження найвищий показник виявлених клиноподібних 

дефектів та патологічної стертості за віком спостерігався у віковій групі 50-59 

років, і становив 23,0%. 

Щодо травматичних ушкоджень твердих тканин, було також 

діагностовано, що дані дефекти були наявні у 8 осіб, що становило відповідно 

16,0% обстежених, при чому найбільший показник серед даного виду дефектів 

твердих тканин був виявлений у молодих пацієнтів вікової групи 30-39 років та 

відповідно становив 33,3%. 
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Таблиця 3.2 

Розподіл дефектів твердих тканин опорних зубів різної етіології  серед 

обстежених хворих з депульпованими зубами 

Дефекти 

твердих 

тканин 

 30-39 

років 

40-49 

років 

50-59 

років 

 

Всього  

 

1 2 3 4 5 8 

Загальна 

кількість 

обстежених 

 15 18 17 50 

Ураження 

карієсом 

абс 

% 

12 

80,0 

17 

94,4 

13 

76,5 

10 

84,0 

Травматична 

оклюзія 

абс 

% 

5 

33,3 

3 

16,7 

- 

- 

8 

16,0 

Клиноподібні 

дефекти 

абс 

% 

1 

6,7 

3 

16,7 

6 

35,3 

10 

20,0 

патологічна 

стертість 

зубів 

абс 

% 

- 

- 

1 

5,6 

4 

23,5 

5 

10,0 

зміна 

кольору 

абс 

% 

3 

27,8 

5 

27,8 

5 

29,4 

13 

26,0 

Гіпоплазія 

емалі  

абс 

% 

- 

- 

3 

16,7 

1 

5,9 

4 

8,0 

 

 

Отже, серед усіх дефектів твердих тканин зубів найбільш поширеною 

причиною як в пацієнтів із вітальними, так із девітальними опорними зубами 

було ураження карієсом, найменше хворих було уражено гіпоплазією емалі та 

патологічною стертістю зубів. 
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3.2. Розподіл причин проведення ендодонтичного лікування у хворих 

різних вікових груп із девітальними опорними зубами 

Серед хворих, яким унаслідок різних причин було проведено 

ендодонтичне лікування зубів (як первинне, так і повторне), що бралися нами в 

якості опорних зубів під металокерамічні коронки, первинне ендодонтичне 

втручання було виконано 36 пацієнтам, що склало 72% серед усіх пацієнтів із 

девітальними опорними зубами (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Розподіл причин, що призвели до первинного ендодонтичного 

лікування опорних зубів. 

 

Сюди входили хворі, у яких було діагностовано хронічні запалення 

судинно-нервового пучка, перфорацію даху пульпової камери, завдану 

внаслідок травм, пульпіт, ускладнений періодонтитом, а також нахил коронки, 

що переважав 15
0
, у той час як повторна ревізія та повторне лікування 

кореневих каналів були виконані 10 пацієнтам, тобто 20% (табл. 3.3). 

Серед показань до проведення первинної ендодонтії найбільшою 

причиною, яку було діагностовано в пацієнтів, виявився хронічний пульпіт, 

ускладнений фокальним періодонтитом, і становив 26% та спостерігався в 13 

пацієнтів. Щодо розподілу даної патології по вікових групах, то найбільше її 
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було виявлено в 7 (38,9%) пацієнтів вікової групи 50-59 років, а найменше – у 

віковій групі 30-39 років у 2 (13,3%) осіб. 

Пацієнтів, яким було проведено первинне ендодонтичне лікування 

внаслідок нахилу коронок опорних зубів понад 15
0
, виявилося 5 осіб, які в 

залежності від віку розподілилися наступним чином: 3 хворі у віковій групі 40-

49 років, що становило 16,7% від виявленої патології, та по 1 пацієнту (6,7%) у 

вікових групах 30-39 років та 50-59 років (5,9%) відповідно. Таким хворим було 

прийнято рішення проводити депульпування у зв’язку з тим, що під час 

препарування твердих тканин та створення конвергенції стінок на стороні 

нахилу коронкової частини було неможливо уникнути розкриття пульпової 

камери, або ж товщина припульпарного дентину виявлялася меншою за 1мм, що 

створювало загрозу перегріву та інфікування пульпи. 

Також до причин первинного ендодонтичного лікування опорних зубів 

слід віднести травматичне ураження коронкової частини з близьким 

розташуванням лінії перелому до пульпи або з її пульпи, що було відмічено у 8 

пацієнтів, що склало 16% від загальної кількості, де найбільше хворих було у 

віковій групі 30-39 років, що становило 5 осіб, або 33,3%, та у хворих віком 40-

49 років – 3 (16,7%) хворі. В даних хворих рентгенологічно лінія перелому 

візуалізовувалася на рівні пульпової камери, або ж була відсутність частини 

твердих тканин коронкової частини зуба з оголенням судинно-нервового пучка. 

Хронічний фіброзний пульпіт було виявлено у 10 хворих (20,0%). Слід 

зазначити, що дана патологія була виявлена як наслідок ускладненого карієсу у 

віковій групі 30-39 років у 4 (26,7%) хворих, та у 2 (11,1%) хворих віком 40-49 

років. Діагноз було поставлено як на основі скарг хворих, так і підтверджено 

рентгенологічно внаслідок наявного розширення періодонтальної щілини.  

У пацієнтів, що належали  до вікової групи 50-59 років, лише у однієї 

особи було виявлено хронічний фіброзний пульпіт, 3 хворі страждали на 

конкрементозний пульпіт, що ймовірно виник унаслідок наявної патологічної 

стертості зубів 2 ступеня, а саме – через стирання висоти коронкової частини 

понад третину. 
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Таблиця 3.3 

Розподіл причин, що призвели до необхідності ендодонтичного 

лікування опорних зубів 

Причина  30-39 

років 

40-49 

років 

50-59 

років 

 

Всього  

 

1 2 3 4 5 8 

Загальна 

кількість 

обстежених 

 15 18 17 50 

Хронічний 

пульпіт 

абс 

% 

4 

26,7 

2 

11,1 

4 

23,5 

10 

20,0 

Травматична 

оклюзія 

абс 

% 

5 

33,3 

3 

16,7 

- 

- 

8 

16,0 

Пульпіт, 

ускладнений 

фокальним 

періодонтитом 

абс 

% 

2 

13,3 

4 

22,3 

7 

38,9 

13 

26,0 

Невиявлений 

додатковий 

канал 

абс 

% 

1 

6,7 

2 

11,1 

1 

5,9 

4 

8,0 

Перелом 

інструменту 

абс 

% 

2 

13,3 

1 

5,6 

3 

17,6 

6 

12,0 

Незавершена 

обтурація 

каналу  

абс 

% 

- 

- 

3 

16,7 

1 

5,9 

4 

8,0 

 

Нахил 

коронки понад 

15
0
 

абс 

% 

1 

6,7 

3 

16,7 

1 

5,9 

5 

10 
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Пацієнти, яким було проведено повторне ендодонтичне лікування, склали 

14 чоловік (28%) (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Розподіл причин, що призвели до первинного ендодонтичного 

лікування опорних зубів. 

 

Серед причин слід відзначити перелом інструмента, який було виявлено в 

6 хворих, уламок якого залишався в кореневому каналі опорного зуба, 

невиявлений додатковий кореневий канал спостерігався на рентгенограмі в 4 

хворих, а також незавершена обтурація каналу, що також було виявлено в 

результаті аналізу комп’ютерних томограм під час обстеження 4 хворих.  

Розподіл пацієнтів із вітальними зубами за віком і статтю наведений у 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Розподіл хворих із дефектами твердих тканин зуба та включеними 

дефектами зубного ряду за віком і статтю, опорні зуби вітальні 

Вік 
Вітальні опорні зуби Всього 

чоловіки % жінки % Абс. % 

30-39 років 4 42,9 7 57,1 11 33,3 

40-49 років 6 54,5 5 45,5 11 33,3 

50-59 років 8 72,7 3 27,3 11 33,3 

всього 18 54,5 15 45,5 33 100 
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Аналізуючи отримані дані, слід констатувати, що серед обстежених 

пацієнтів із вказаними дефектами твердих тканин зубів та включеними 

дефектами зубних рядів, у яких опорні зуби було збережено вітальними, 

відсоток чоловіків складає 54,5%, та є вищим, аніж відсоток жінок, який склав 

45,5%.  

Проте, порівнюючи відсоткове співвідношення по групах, можна 

помітити, що розподіл виявився наступний: у віковій групі 30-39 років відсоток 

чоловіків був нижчим - 42,9%, ніж жінок - 57,1%; у віковій групі 40-49 років 

переважав відсоток чоловіків - 54,5%, відсоток жінок становив при цьому - 

45,5%. У віковій групі 50-59 років співвідношення чоловіків і жінок помітно 

відрізнялося та становило 72,7% і 27,3% відповідно. 

Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 3.5, можна зробити висновок 

про те, що серед хворих, у яких було проведено депульпування опорних зубів 

відповідно до показань, кількість чоловіків та жінок була більшою, ніж серед 

хворих із вітальними опорними зубами, проте незначно відрізнялася у 

відсотковому співвідношенні і становила відповідно 49,4% та 50,6%.  

Розподіл за віковими групами виглядав наступним чином: у віковій групі 

30-39 роки відсоток жінок є набагато вищим - 66,7%, ніж чоловіків - 33,3%. У 

віковій групі 40-49 років спостерігається значна перевага чоловіків, що 

становлять 72,2%, жінки – 27,8% відповідно. Що стосується вікової групи 50-59 

років, то тут слід відзначити невелику перевагу чоловіків, кількість яких у 

відсотковому співвідношенні становила 52,9%, в той час як відсоток жінок 

дорівнював 47,1% відповідно.  

Слід взяти до уваги вік пацієнтів, що вказує на необхідність розробки 

нових та удосконалення існуючих методів мінімального тканинозберігаючого 

препарування опорних зубів та виготовлення незнімних конструкцій, які би 

задовольняли функціональні та естетичні потреби пацієнтів. 
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Таблиця 3.5 

Розподіл хворих із дефектами твердих тканин зуба та включеними 

дефектами зубного ряду за віком і статтю, опорні зуби депульповані 

Вік Некаріозні дефекти Всього 

чоловіки % жінки % Абс. % 

30-39 років 5 33,3 10 66,7 15 30,0 

40-49 років 13 72,2 5 27,8 18 36,0 

50-59 років 9 52,9 8 47,1 17 34,0 

Всього 27 54 23 46 50 100 

 

Аналізуючи отримані результати, можна зробити наступні висновки: 

серед обстежених пацієнтів із наявними дефектами твердих тканин зуба та 

включеними дефектами зубних рядів наявна потреба виготовлення незнімних 

естетичних протезів. Результати проведених обстежень свідчать, що основними 

причинами виявлених дефектів твердих тканин є карієс (75,8% у пацієнтів з 

вітальними зубами та 84% – з депульпованими), травматична оклюзія (9,1% у 

пацієнтів з вітальними зубами та 16% – з депульпованими), клиноподібні 

дефекти (12,1% у пацієнтів з вітальними зубами та 20% – з депульпованими), 

патологічна стертість (9,1% у пацієнтів з вітальними зубами та 10% – з 

депульпованими) та гіпоплазія емалі (21,2% у пацієнтів з вітальними зубами та 

8% – з депульпованими), а також спостерігається стійка тенденція до розподілу 

за віковими групами. Слід відмітити, що в пацієнтів із невиявленим додатковим 

кореневим каналом основною скаргою була наявність болю на температурні 

подразники незважаючи на те, що дані зуби були попередньо ендодонтично 

ліковані. 

Отримані нами результати розкривають необхідність розробки, 

вдосконалення та впровадження у практичну стоматологію сучасних методів як 

комплексної діагностики функціонального стану опорних зубів, так і 

оптимізацію та покращення лікувальних заходів із метою раціонального та 
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повноцінного заміщення дефектів твердих тканин зубів та включених дефектів 

зубних рядів, що дозволить вирішити завдання, пов’язані зі скаргами на 

порушення функцій жування, естетики та мови, унаслідок яких хворі 

звернулися в клініку ортопедичної стоматології з метою лікування. 

 Матеріали даного розділу висвітлені у наступних друкованих роботах: 

 1. Клим'юк ЮВ, Ожоган ЗР. Особливості обстеження хворих за допомогою 

методики визначення витривалості пародонта зубів до навантажень. Український 

стоматологічний альманах. 2009;1:25-27 [47]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ БІОМЕХАНІКИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ ПРИ 

ЗАМІЩЕННІ ДЕФЕКТІВ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ 

МЕТАЛОКЕРАМІЧНИМИ РЕСТАВРАЦІЯМИ  

 

Можливості стоматології передбачають використання наукових 

досліджень, що дають змогу виконувати моделювання напружено-деформованих 

станів методом скінченних елементів. Такий підхід обґрунтований переліком 

переваг обраного методу в порівнянні з дослідженнями безпосередньо у ротовій 

порожнині, а саме – коли виникає необхідність провести оцінку різноманітних 

функціональних навантажень, різних за точкою прикладання, напрямом та 

величиною.  

З метою вивчення біомеханіки металокерамічної коронки на вітальний зуб, 

виготовленої класичним методом та металокерамічної коронки, виготовленої з 

урахуванням препарування запропонованим нами методом, було використано 

тривимірна скінченно-елементна модель верхнього та нижнього центральних 

різців (рис. 4.1, 4.2). 

             

Рис. 4.1. Модель центрального різця верхньої щелепи. 
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Рис. 4.2. Модель центрального різця нижньої щелепи. 

 

Для моделювання використовувалося середовище SolidWorks2015® 

/Simulation®. Створені тривимірні моделі за допомогою програми 

SolidWorks2015, є параметричними. Модуль Simulation створений для вирішення 

завдань механіки твердого деформованого тіла методом скінченних елементів. У 

таблиці 4.1 представлені фізико-механічні властивості твердих тканин зуба та 

конструкційних матеріалів коронки, що вводили у програму для створення 

тривимірної моделі. 

Таблиця 4.1 

Фізико – механічні властивості твердих тканин зуба та  

конструкційних матеріалів 

Матеріал Модуль пружності, МПа Коефіцієнт Пуассона 

Дентин 1,45e+010 0,31 

Кераміка 7e+010 0,19 

Нікелькобальтовий сплав 2,1e+11 0,34 
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 Дослідження проводили на моделі верхнього та нижнього центральних 

різців із метою виготовлення металокерамічної коронки з наступним способом 

препарування твердих тканин: заукруглений уступ із вестибулярної сторони, 

товщина препарування 0,9-1 мм із подальшим переходом на середину 

апроксимальних поверхонь, звідти – перехід на імітацію уступа та препарування 

піднебінної поверхні з імітацією уступа. Моделювання здійснювалося за умови 

зафіксованого зуба, що має значення при розподілі напружень в товщі 

конструкційних матеріалів під час здійсненні імітації жувального навантаження 

(рис. 4.3). 

При виконанні дослідження нами також створена модель нижнього 

центрального різця, де з метою виготовлення металокерамічної коронки 

здійснювалося препарування твердих тканин наступним способом: прямокутний 

уступ з вестибулярної сторони, товщина препарування 0,8-0,9 мм із подальшим 

переходом на середину апроксимальних поверхонь, наступний етап – перехід на 

імітацію уступа та препарування лінгвальної поверхні з імітацією уступа (рис. 

4.4). 

Комп’ютерне моделювання проводили наступним чином: створювалася 

тривимірна параметрична модель, задавалися механічні властивості матеріалів 

(дентин, емаль, метал, кераміка), граничні умови для скінченно-елементної 

моделі: поверхні закріплення та діюча сила. Дослідження виконані при варіантах 

прикладання сили, що імітує жувальний навантаження (100Н) в характерних 

точках:  

1. на верхньому різці – імітація прямого прикусу (вертикально розподілене 

навантаження по ріжучому краю), імітація ортогнатичного прикусу з 

прикладенням жувального навантаження в проекцію керамічного облицювання зі 

сторони верхньої третини піднебінної поверхні; імітація глибокого перекриття з 

прикладенням жувального навантаження в проекцію металевої гірлянди з 

піднебінної сторони;  

2. на нижньому різці - імітація прямого прикусу (вертикально розподілено 

навантаження по ріжучому краю) та ортогнатичного прикусу (навантаження 
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прикладено до кута, що утворений між ріжучим краєм та вестибулярною 

поверхнею коронки) (рис. 4.5), із урахуванням міцності на згин, яка в сучасних 

керамічних матеріалів коливається в межах 70-120 МПа (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2. 

Матеріал Міцність на 

згин 

Матеріал Міцність на 

згин 

Ультропалін 105-125 Vita VMK 70 

IPS-Classic 76-78 Vita-OMEGA 900 110-120 

   

 

Рис. 4.3. Вигляд повздовжнього перерізу в сагітальній площині 

відпрепарованого верхнього центрального різця, покритого запропонованою 

конструкцією металокерамічної коронки. 

 

 Рис. 4.4. Вигляд повздовжнього перерізу в сагітальній площині 

відпрепарованого нижнього центрального різця, покритого запропонованою 

конструкцією металокерамічної коронки. 
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Рис. 4.5. Місце прикладення навантаження (характерна точка) на нижньому 

центральному різці у випадку імітації ортогнатичного прикусу. 

 

При виконанні дослідження нами проведено порівняння розподілу 

механічних навантажень при різних методах препарування твердих тканин 

фронтального зуба для відновлення коронкової частини зуба металокерамічною 

коронкою. 

При проведенні моделювання запропонованої конструкції, виготовленої на 

верхній вітальний центральний різець, відпрепарований за запропонованою нами 

методикою, було розглянуто наступні варіанти прикусу: прямий прикус; 

ортогнатичний прикус, коли контакт із нижніми різцями відбувається в місці 

керамічного облицювання; глибоке перекриття, коли контакт із нижніми різцями 

відбувається в місці металу гірлянди конструкції. 

 У випадку прямого прикусу контакт відбувається по ріжучому краю, і 

максимальні напруження будуть розташовані в ділянці металу гірлянди ближче 

до середини апроксимальних поверхонь у межах147-161 МПа (рис. 4.6), а також 

у товщі керамічного облицювання в ділянці ріжучого краю в межах 44-58 МПА 

(рис. 4.7). 
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Рис. 4.6. Розподіл напруження за критерієм Мізеса-Губера поверхневих 

шарах матеріалів суцільнолитої коронки у випадку імітації прямого прикусу, дія 

вертикального жувального навантаження здійснюється  на ріжучий край. 

 

Рис. 4.7. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та глибоких шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації 

прямого прикусу, дія вертикального жувального навантаження здійснюється  на 

ріжучий край (вертикальний розріз у сагітальній площині). 

 



72 
 

 Під час моделювання ортогнатичного прикусу, де міжзубний контакт 

локалізується в верхній третині коронки, що припадає на керамічне 

облицювання, максимальні напруження розташовуватимуться в ділянці металу 

гірлянди в пришийковій ділянці посередині піднебінної поверхні в межах140-168 

МПа, у пришийковій ділянці посередині вестибулярної поверхні в межах 97-112 

МПа (рис. 4.8), а також у товщі керамічного шару в проекції ріжучого краю в 

межах 70-84 МПа. У ділянці апроксимальних поверхонь напруження будуть 

зосереджені мінімально (рис. 4.9). 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Розподіл напруження за критерієм Мізеса-Губера в поверхневих 

шарах матеріалів суцільнолитої коронки у випадку імітації ортогнатичного, дія 

вертикального жувального навантаження спрямована на верхню третину коронки 

піднебінної поверхні в місце нанесеного керамічного облицювання. 
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Рис. 4.9. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та глибоких шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації 

ортогнатичного прикусу, дія вертикального жувального навантаження 

спрямована на верхню третину коронки піднебінної поверхні в місце нанесеного 

керамічного облицювання (вертикальний розріз у сагітальній площині). 

 

Внаслідок моделювання варіанту глибокого перекриття, де міжзубний 

контакт локалізується в пришийковій третині коронки, де відповідно до 

запропонованого нами способу препарування вітального зуба та виготовлення 

металокерамічної коронки знаходиться металева гірлянда,  максимальні 

напруження знаходяться в місці контакту зубів антагоністів, а саме – на металі 

гірлянди, а також в пришийковій частині гірлянди в ділянці апроксимальних 

поверхонь у межах 90-121 МПа (рис. 4.10), а також у товщі металу гірлянди в 

місці міжзубного контакту в межах 110-121 МПа (рис. 4.11). 
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Рис. 4.10. Розподіл напруження за критерієм Мізеса-Губера в поверхневих 

шарах матеріалів суцільнолитої коронки у випадку імітації глибокого 

перекриття, дія жувального навантаження спрямована на поверхню гірляди. 

 

Рис. 4.11. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та глибоких шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації 

глибокого перекриття, дія жувального навантаження спрямована на поверхню 

гірляди (вертикальний розріз у сагітальній площині). 
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Внаслідок препарування коронкової частини в якості опорного зуба 

нижнього центрального різця з круговим прямокутним уступом з вестибулярної 

поверхні, вестибулярної частини апроксимальних поверхонь та подальшою 

імітацією уступа з лінгвальних частин апроксимальних поверхонь та лінгвальної 

поверхні, з урахуванням зон безпеки Аболмасова-Клюєва, виготовленням 

безпосередньо після препарування провізорних коронок та фіксацією їх на 

тимчасовий кальцієвмісний цемент є можливість зберегти такий зуб вітальним. 

Аналіз проведених досліджень засвідчив, що у випадку виготовлення 

суцільнолитої комбінованої коронки на відпрепарований за запропонованою 

нами методикою нижній центральний різець, де кругова гірлянда з лінгвальної 

сторони досягатиме середини висоти коронки, з подальшим покриттям 

керамічною масою, напруження виникають у металевому каркасі в пришийковій 

ділянці з апроксимальної сторони (рис. 4.12).  

 

 

Рис.4.12. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих твердих 

тканинах та шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації прямого прикусу, 

дія вертикального жувального навантаження на ріжучий край. 

 

При дії вертикального жувального навантаження (точка прикладання в 

центральній частині ріжучого краю) силою 100 Н,  максимальні напруження в 
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межах шару керамічного облицювання виникають у ділянці ріжучого краю в 

межах 58,02 МПа – 61,62 МПа та в пришийковій ділянці 43,51 МПа (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації прямого 

прикусу, дія вертикального жувального навантаження на ріжучий край, 

(вертикальний розріз у сагітальній площині). 

 

 Максимальні навантаження, що виникають у всіх матеріалах конструкції, 

зосереджені в сплаві металу посередині апрокимальних поверхонь та становлять 

145 МПа. 

 У випадку дії жувального навантаження на ріжучий край коронки 

максимальні напруження в товщі керамічного облицювання будуть зосереджені 

в ділянці ріжучого краю, а також у пришийковій ділянці з вестибулярної 

поверхні (рис. 4.14) та становитимуть відповідно 85,36 МПа та 55,54 МПа. 
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Рис. 4.14. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації 

ортогнатичного прикусу, дія вертикального жувального навантаження 

спрямована на ріжучий край. 

 

Що стосується ділянок максимального напруження, то вони зосереджені в 

товщі металевої гірлянди в місці краю коронки з лінгвальної сторони посередині 

і становлять відповідно 166,4 МПа, мінімальні напруження зосереджені і товщі 

дентину і складають 17 МПа (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації прямого 

прикусу, дія вертикального жувального навантаження здійснюється  на ріжучий 

край (вертикальний розріз у сагітальній площині). 
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Що стосується ділянок максимального напруження, то вони зосереджені в 

товщі металевої гірлянди в місці краю коронки з лінгвальної сторони посередині 

і становлять відповідно 166,4 МПа (рис. 4.15). 

 У випадку препарування коронки зуба із круговим уступом із метою 

виготовлення суцільнолитої металокерамічної коронки розподіл максимальних 

напружень здійснюється наступним чином. 

При здійснені моделювання напружено-деформованих станів у випадку 

прямого прикусу характерна точка знаходиться на ріжучому краї 

металокерамічної коронки (рис. 4.16) 

 

Рис. 4.16 Місце прикладення навантаження (характерна точка) у випадку 

імітації прямого прикусу. 

 

При дії вертикального жувального навантаження (точка прикладання в 

центральній частині ріжучого краю) силою 100 Н,  максимальні напруження в 

межах шару керамічного облицювання виникають у пришийковій ділянці 

вестибулярної поверхні та становлять 68,13 МПа, мінімальні напруження 

розміщені у ділянці екватора коронки по всьому периметру і складають близько 

48,2 МПа (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17 Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації прямого 

прикусу, дія вертикального жувального навантаження на ріжучий край. 

 

Що стосується розподілу напружень в металі каркасу коронки, то воно 

максимальне також з вестибулярної сторони, проте розташоване в верхній 

третині металевого ковпачка з вестибулярної сторони (рис. 4.18) та становить 

26,78 МПа. Мінімальне навантаження припадає на дентин кукси 

відпрепарованого відпрепарованого зуба та на нижню частину язикової поверхні 

і становить у межах 4,8 МПа. Тому у випадку прямого прикусу та контакту 

ріжучого краю ризику виникнення відколів керамічного облицювання або 

тріщини кукси зуба немає, оскільки значення ймовірних напруженнь у кілька 

разів нижчі за гранично допустимі. Це дає змогу проводити препарування 

вітального опорного зуба з круговим уступом за наявності мінімальної товщини 

дентину опорного зуба. 
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Рис. 4.18. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації прямого 

прикусу, дія вертикального жувального навантаження здійснюється  на ріжучий 

край (вертикальний розріз у сагітальній площині). 

 

У випадку дії сили жувального навантаження на ріжучий край при 

моделюванні напружено-деформованих станів за умови ортогнатичного прикусу 

максимальні напруження зосереджені в пришийковій ділянці краю коронки на 

лінгвальній поверхні, на ріжучому краю з вестибулярної поверхні та становлять 

97,65 МПа та 162,7 МПа відповідно (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Напруження за критерієм Мізеса-Губера у відпрепарованих 

твердих тканинах та шарах суцільнолитої коронки у випадку імітації 

ортогнатичного прикусу, дія вертикального жувального навантаження 

спрямована на ріжучий край. 
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Порівняння розподілу навантажень при різних видах прикусу в твердих 

тканинах зуба та конструкційних матеріалах у випадку препарування нижнього 

центрального різця запропонованим нами методом демонструє, що очевидні 

переваги препарування запропонованим нами способом із подальшим 

виготовленням металокерамічної коронки доцільні як у випадку вітальних 

нижніх, так і верхніх центральних різців. Наявність ортогнатичного прикусу 

може бути причиною відколів керамічного облицювання після фіксації 

металокерамічної коронки на нижньому центральному різці, оскільки 

напруження кераміки в ділянці ріжучого краю становить у межах 162,7 МПа, що 

є набагато більшим показником у числовому еквіваленті, ніж максимальна 

границя міцності наведених нами керамічних мас, тому буде висока ймовірність 

виникнення механічного руйнування естетичного облицювання. 

У випадку виготовлення металокерамічної коронки на верхній 

центральний різець, відпрепарований за запропонованою нами методикою, 

найбільш проблемним є варіант ортогнатичного прикусу, оскільки в такому 

випадку є загроза виникнення сколів кераміки в пришийковій ділянці, проте 

цього можна уникнути, використовуючи керамічні маси з границею міцності, що 

перевищує 84 МПа. 

 Детальний аналіз комп’ютерного моделювання напружено–деформованих 

станів, що виникають у твердих тканинах у залежності від обраного способу 

препарування опорних зубів, а також у матеріалах незнімної конструкції,  дає 

можливість не лише кількісно, але і якісно оцінити відмінність напружень, що 

виникають у реставраціях при використанні різноманітних методів 

препарування, а також визначити граничне допустиме жувальне навантаження. 

Запропоновані 3D моделі можуть бути використані для оптимізації препарування 

та вдосконалення підбору конструкційних матеріалів у залежності від їх 

механіко-технологічних властивостей.  

Комп’ютерний аналіз напружено-деформованих станів, що виникають при 

застосуванні металокерамічних коронок, дає підстави стверджувати про 

необхідність застосування даної конструкції при дефектах твердих тканин зубів, 
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коли неможливо використання прямих реставрацій композитними матеріалами у 

відповідності до клінічних показань.  

На основі аналізу розподілу напружень у твердих тканинах зуба та 

конструкційних матеріалах металокерамічної конструкції встановлено, що спосіб 

препарування вітального опорного зуба запропонованим методом є більш 

ощадливим та тканинозберігаючим, аніж препарування з використанням 

кругового уступа, дозволяє використовувати опорні зуби та залишати їх 

вітальними, однак у випадку ортогнатичного прикусу слід використовувати 

керамічні маси з міцністю на згин, вищою за наведені критичні напруження в 

товщі кераміки.  

Мінімальні напруження як у складі твердих тканин, так і у товщі 

керамічного облицювання, будуть відповідно розміщені ділянці навколо 

пульпарного дентину та в ділянці екватора штучної коронки, проте не є 

критичними, тому не несуть ризик не тільки виникнення відколів керамічного 

облицювання, а також і не є небезпечними для цілісності твердих тканин 

вітального відпрепарованого зуба. 

Також, як продемонстрували дані комп’ютерного аналізу напружено-

деформованих станів, препарування нижніх центральних різців із круговим 

уступом доцільно проводити у випадку наявності у хворого прямого прикусу у 

зв’язку із характером виникнення та розподілу напруг всередині керамічного 

облицювання. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ МЕТОДІВ 

ВИГОТОВЛЕННЯ СУЦІЛЬНОЛИТИХ НЕЗНІМНИХ КОМБІНОВАНИХ 

МОСТОПОДІБНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

5.1. Запропоновані методи діагностики та лікування пацієнтів із 

частковими включеними дефектами зубних рядів 

Для більш оптимального підходу до лікування часткових дефектів зубних 

рядів та з метою удосконалення методів діагностики стану пародонта опорних 

зубів нами було запропоновано та удосконалено методику визначення резервних 

сил пародонта – гнатодинамометрію (патент України №31002, 11 лютого 2008 

р.). 

Пропонований нами прилад призначений для визначення сили стискання 

зубів людини в нормі та при дефектах зубного ряду. 

Нами удосконалено та запатентовано пристрій Гнатодинамометр ВИЗИР 

Э1000 (рис. 5.1), що використовується для вимірювання тиску (витривалості 

пародонта) зубів людини в нормі та при аномаліях або дефектах зубного ряду, 

що дозволяє забезпечити підвищення ступеня ефективності гнатодинамометра з 

можливістю використання програмного забезпечення для вибору оптимального 

методу лікування. 

 

Рис. 5.1. Гнатодинамометр. 
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Гнатодинамометр, скомплектований із тензометричного датчика зусилля 1 

з набором знімних накусочних пластинок 2, котрий через гнучке з'єднання 3 

взаємодіє з вимірювальним приладом 4, що містить аналого-цифровий 

перетворювач (АЦП) 5 напруження прикладеного зусилля механічного 

навантаження жувального тиску - на зуби (в ньютонах, Н) і процесор 6, який 

з'єднаний з комп'ютером 7. Крім того, комп'ютер (7) оснащено програмним 

забезпеченням – програмою (рис. 5.2.). 

Рис. 5.2. Вікно комп’ютерної програми. 

 

Принцип роботи удосконаленого приладу пояснюється кресленням (рис. 

5.3.).  

 

Рис. 5.3. Схематичне зображення пристрою для визначення витривалості 

опорних зубів до жувального навантаження. 
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За рахунок сукупності ознак, а саме, що запропоновано виготовляти 

перетворювач напруження прикладеного зусилля вимірювального приладу у 

вигляді аналого-цифрового перетворювача (АЦП), який додатково оснащено 

процесором з'єднаним з комп'ютером.  

Хворому зі патологією зубощелепової системи, для проведення вибору 

оптимального методу лікування, підбирають накусочні пластинки 2. необхідні 

при вимірюванні жувального тиску (витривалості пародонта) досліджуваних 

зубів. Згодом за допомогою тензометричного датчика зусилля 1 влаштовуємо 

(вводимо) накусочні пластинки 2 між досліджуваним зубом та його 

антагоністом. При стисканні щелеп, створюється тиск, котрий за допомогою 

накусочних пластинок 2, передається на тензометричний датчик зусилля 1, який 

величини тиску перетворює у електричні сигнали. Далі електричні сигнали від 

тензометричного датчика зусилля 1,через гнучке з'єднання 3, поступають на 

аналого-цифровий перетворювач 5 (рис. 5.3). Останній фіксує та трансформує 

величини жувального тиску зубів у цифрові сигнали. Результати яких 

обробляються процесором 6, накопичуються в пам'яті вимірювального приладу 1 

та висвітлюються на екрані комп'ютера 7 в ньютонах. Поряд з цим, за допомогою 

програми отримані показники зчитуються та виводяться на екран комп'ютера у 

вигляді графіка, який відображає динаміку зміни зусилля навантаження 

жувального тиску на зуби або на незнімні чи знімні протези за визначений 

період. 

Визначення сили накушування, що розвивається зубами за допомогою 

скорочення волокон жувальних м’язів, проводили за розпрацьованою нами 

методикою та за допомогою запропонованого удосконаленого нами пристрою 

Гнатодинамометра ВИЗИР Є1000 (рис. 5.4).  
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Рис. 5.4. Виконання гнатодинамометричного дослідження. 

 

Із накусочних пластинок напруження прикладеного зусилля виконаний у 

вигляді аналого-цифрового перетворювача та додатково оснащений процесором, 

крім того, останній з'єднаний із комп'ютером, за допомогою якого, 

використовуючи програмне забезпечення, визначаємо наявний жувальний тиск 

(витривалість пародонта) на зуби або на незнімні протези.  

Отож, вимірювання сили стискання зубів (витривалості пародонта зубів) 

пропонованим гнатодинамометром обумовлює підвищення ступеня його 

ефективності шляхом використання програмного забезпечення для вибору 

оптимального методу лікування патології зубощелепової системи. Крім того, 

використання даного пристрою дає змогу зберігати інформацію про патологію 

зубощелепової системи того чи іншого пацієнта на окремому файлі. 

Однак гнатодинамометричний метод діагностики стану пародотну опорних 

зубів має особливість використання – наявність зубів антагоністів на 

протилежній щелепі, щоб була можливість здійснювати накушування. 

Нами також розроблено спосіб препарування вітальних опорних зубів 

(рац.проп. №14/2759). Суть пропонованого способу полягає в тому, що під 

місцевим знеболенням і водним охолодженням на вестибулярній та оральній 

поверхні шаровидним бором-маркером середньої абразивності в діаметрі 2 мм 

створюються маркувальні борізки на глибину 1,1 мм, на ріжучому краї та 
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жувальній поверхні шаровидним бором середньої абразивності в діаметрі 1,5 мм 

створюються маркувальні боріздки на усю глибину робочої частини бора. 

Згладжування борідок відбувається за допомогою циліндричного бора середньої 

абразивності з заокругленим кінцем. Сепарація міжзубних проміжків 

здійснюється за допомогою списоподібного бора грубої абразивності. В 

пришийковій ділянці нарівні клінічної шийки зуба за допомогою циліндричного 

бора з прямокутним кінцем середньої абразивності створюється уступ із 

переходом на середину апроксимальних поверхонь. За допомогою конусного 

бора з заукругленим кінцем середньої абразивності на оральній поверхні нарівні 

клінічної шийки зуба створюється імітація уступа, яка на середині 

апроксимальних поверхонь переходить у круговий прямокутний уступ. 

Конвергенція стінок кукси відпрепарованого зуба становить 3-8°. За допомогою 

конусного бора здійснюється згладжування ребер між гранями поверхонь кукси. 

Хід препарування відбувається під контролем дентометрії - методики визначення 

товщини шару дентину за допомогою приладу ENDO EST 3D. Після завершення 

препарування проводиться промивання кукси теплим фізіологічним розчином, 

висушується за допомогою марлевого тампона та з метою захисту дентин них 

канальців від інфікування покривається тимчасовою пластмасовою коронкою, 

яка фіксується на тимчасовий кальцієвмісний цемент. 

Існує багато різновидів уступів, зокрема, професор Марко Мартіньоні [211] 

пропонує на вибір три види уступів: плече, плече зі скосом і закруглений уступ зі 

скосом. Доменіко Массіроні [212] пропонує виконувати створення уступа у 

вигляді модифікованого закругленого ската. Клітинський Ю.В. і ін. [49]  під час 

препарування вітальних фронтальних зубів із довгою клінічною коронкою 

пропонують вестибулярну поверхню зуба препарувати не в двох, а в трьох 

площинах (гінгівальній, середній і різцевій). У тому випадку, коли зуби нахилені 

або мають збільшену вертикальну висоту, глибина препарування оклюзійної 

поверхні буде відрізнятися від класичної. Класична глибина препарування 

уступа буде занадто великою для маленьких зубів, наприклад, для нижніх різців 

або зубів з довгими клінічними коронками. Проте дані методи не знайшли 



89 
 

широкого застосування під час препарування вітальних зубів, де слід 

враховувати середньоанатомічні дані про зони безпеки та вікові особливості 

пацієнтів. 

В основі запропонованого нами способу пропонується проводити 

препарування опорного зуба зі створенням кругового уступа в пришийковій 

ділянці на рівні ясен глибиною 1,1 мм з вестибулярної сторони на верхньому 

центральному різці та глибиною 0,9-1 мм на нижньому центральному різці, 

переходом на середину апроксимальних поверхонь, де відбувається зменшення 

глибини уступа з плавним переходом в імітацію уступа на язиковій поверхні, 

створенням конвергенції протилежних стінок зуба під кутом 3-8
0
, а також 

cпрепаровування ріжучого краю на 1,5 мм з подальшим cкругленням граней, 

весь хід препарування супроводжується постійним водним охолодження та 

контролем глибини зішліфування твердих тканин за допомогою спеціальної 

методики – дентометрії, з використанням апарату ENDO EST 3D, - було 

поставлено задачу розробки вдосконаленого та оптимального підходу до 

препарування вітальних зубів під непрямі реставрації – металокерамічні 

мостоподібні протези, шляхом удосконалення відомих методів препарування та 

вивчення біомеханіки відпрепарованого зуба та покритого коронкою з 

використанням тривимірної скінченно-елементної моделі нижнього 

центрального різця. Для моделювання було використано програмне забезпечення 

SolidWorks2015® /SimulationM® [184]. 

Поставлене нами завдання вирішувалося таким чином, що було враховано 

особливості анатомічної будови коронки зуба, її висота, розміри у вестибуло-

оральному напрямку, вид прикусу та ступінь різцевого перекриття. Бралися до 

уваги топографо-анатомічні особливості пульпової камери в залежності від віку 

пацієнта. Ряд переваг, що має комп’ютерний метод вивчення біомеханіки 

відпрепарованого зуба, особливо показовий перед випробуваннями in vivo, саме 

у можливості оцінки не лише реальних ситуацій у ротовій порожнині, але й 

незвичайних функціональних навантажень за величиною, напрямком та точкою 

прикладання. 
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Нами запропоновано наступний спосіб препарування твердих тканин 

верхнього та нижнього центральних різців із метою виготовлення метало-

керамічної коронки. 

 Дані варіанти препарування, а також фізико-механічні властивості твердих 

тканин нижнього центрального різця, металу каркасу коронки та керамічного 

матеріалу, сила та напрям дії навантажень задавалися комп’ютерному 

середовищу. За допомогою отриманих результатів вдалося удосконалити методи 

препарування зубів під суцільнолиті металокерамічні мостоподібні протези. 

Отож, унаслідок комплексного підходу розроблено новий спосіб 

препарування опорних зубів з метою виготовлення естетичних коронок, який є 

обґрунтованим на основі проведених біомеханічних досліджень, особливостей 

анатомічної будови зубів і виду прикусу. 

Запропонований нами варіант препарування використовували з метою 

виготовлення металокерамічної коронки при руйнуванні коронкової поверхні 

зуба понад 56% внаслідок травматичного пошкодження, каріозного процесу, 

гіпоплазії емалі. 

Після постановки діагнозу та оцінювання клінічної ситуації, проводили 

провідникове знеболення, здійснювали ретракію ясен, на вестибулярну 

поверхню верхнього центрального різця калібрувальним шаровидним бором 

діаметром 2 мм наносили горизонтальні борозни. Препарування вестибулярної 

поверхні верхнього центрального різця проводили на товщину 1-1,1 мм, 

створювали уступ на рівні ясен. У випадку протезування при наявності дефектів 

твердих тканин нижнього центрального різця за допомогою калібрувального 

шаровидного бора діаметром 1 мм наносили горизонтальні борозни.  

Препарування вестибулярної поверхні проводили на товщину 0,9-1 мм, 

створювали уступ на рівні ясен. У ділянці ріжучого краю робили заглиблення на 

1,5 мм, задаючи таким чином необхідну товщину для майбутнього керамічного 

облицювання. За допомогою конусного бора грубої абразивності та 

сепараційного диска створювали сепарацію міжзубних проміжків. Грушовидним 

бором здійснювали препарування оральної поверхні на товщину 0,5-0,8 мм, 
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імітуючи таким чином рельєф анатомічної форми. В ділянці шийки зуба на 

оральній поверхні здійснювали імітацію уступа з її виведенням до середини 

міжапроксимальних поверхонь та створювали плавний перехід із виходом на 

вестибулярну поверхню. Торпедоподібним бором дрібної абразивності з 

червоним маркуванням виконували згладжування гострих країв між гранями 

кукси відпрепарованого зуба. Весь хід препарування відбувався під постійним 

водним охолодженням із метою запобігання перегріву твердих тканин зуба та 

опіку пульпи. Після завершення препарування проводилося промивання кукси 

відпрепарованого зуба теплим фізіологічним розчином NaCl. Контроль глибини 

препарування здійснювався за допомогою дентометрії з використанням приладу 

ENDO EST 3D, де пасивний електрод знаходився за губою хворого, а активним 

електродом торкалися до дентину кукси зуба в зонах безпеки Аболмасова-

Клюєва. Мінімальна товщина між дентином та пульповою камерою постійно 

підтримувалася на рівні не менше 0,9 мм (рис. 5.5).  

Рис. 5.5 Схематичне зображення заданої товщини препарування верхнього 

(А) та нижнього (Б) центральних різців із різних сторін. 

 

Прямим методом проводили виготовлення провізорної коронки з 

пластмаси холодної полімеризації Luxatemp DMG, використовуючи для цього 

попередньо виготовлений силіконовий шаблон, фіксацію здійснювали за 

допомогою тимчасового цементу на основі гідроксиду кальцію Tempolat F. 

А Б 
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Фіксацію виготовленої металокерамічної коронки проводили з використанням 

склоіономерного модифікованого композитною смолою цементу RelyX Luting 2, 

3M ESPE.  

Виготовлення металокерамічних коронок проводили за допомогою 

нанесення високотемпературної керамічної маси GC Initial MC на суцільнолитий 

металічний каркас мостоподібного протеза.  

Запропонований спосіб препарування вітальних зубів під незнімні 

суцільнолиті комбіновані мостоподібні протези є простим, ефективним і 

оптимальним, сприяє кращій фіксації металокерамічної конструкції та дозволяє 

домогтися рівномірного розподілу жувального навантаження на всьому протязі 

твердих тканин попарних зубів. 

З метою удосконалення методів лікування дефектів твердих тканин  

вітальних зубів, які не підлягають відновленню прямими композитними 

реставраціями, де руйнування коронкової частини більше 56%, виникає нагальна 

потреба розробки та удосконалення існуючих методів препарування та 

виготовлення суцільнолитих незнімних конструкцій, а також були би міцними та 

надійними у використанні. 

Традиційні методи протезування дефектів твердих тканин зубів та 

часткових дефектів зубних рядів, передбачають значне препарування зубів. Тому 

нами було розроблено та впроваджено в стоматологічну практику методику 

виготовлення мостоподібних протезів з мінімальним препаруванням опорних 

зубів та збереженням їх вітальності (рац.проп. №14/2759).  

Відомі [215] способи виготовлення металокерамічних коронок із 

використанням кругової гірлянди висотою 1-1,2 мм, де гірлянда 

використовується гірлянди лише з оральної сторони, та без гірлянди. 

Вважається, що гірлянда є ділянкою терморегуляції в металокерамічній 

конструкції. Отже, на місці розташування краю гірлянди при препаруванні 

опорних зубів достатньо зпрепаровувати тверді тканини на товщину самої 

гірлянди, що дорівнює товщині суцільнолитого каркасу (0,4 ± 0,1 мм), тобто 

створювати так званий символ уступу. Такий різновид ощадливого препарування 
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важливий для зубів із вітальною пульпою. Аналізуючи ускладнення при 

застосуванні металокерамічних протезів, відколи порцелянового облицювання 

досить часто спостерігаються в пришийкових ділянках опорних коронок. 

Наявність гірлянди помітно скорочує кількість ускладнень на даних ділянках, 

навіть за умови виникнення напружень на місці її розташування. 

Однак слід зазначити, що у металокерамічних конструкцій металева смуга 

на оральної поверхні, так звана гірлянда, як і всі незнімні зубні протези, 

виготовлені з різних сплавів, здатна акумулювати зубну бляшку, чого не 

спостерігається на глазурованої поверхні облицьованої частини 

металокерамічного протеза. Тому у пацієнтів із пародонтитом при 

конструюванні металокерамічних протезів не слід моделювати гірлянду, а 

потрібно проводити повне облицювання порцеляною металевого каркаса.  

Тому ми поставили завдання створення нового, більш удосконаленого 

способу виготовлення металокерамічної коронки, придатного для заміщення 

малих та середніх дефектів зубних рядів у фронтальній ділянці та відновлення 

естетичного вигляду зубів. 

Після препарування опорного зуба запропонованим нами способом 

моделювання каркасу гірлянди проводиться воском 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, а це забезпечує 

профілактику тріщин та відколів облицювання, в той же час задовольняючи 

естетичні вимоги пацієнта (рис. 5.5, 5.6). 
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Рис. 5.6. Схематичне зображення запропонованої конструкції, зафіксованої 

на вітальний зуб (вертикальний переріз у сагітальній площині). 

 

Нами обґрунтовано очевидні переваги запропонованого способу 

препарування вітальних опорних зубів під незнімні металокерамічні 

мостоподібні протези у хворих із включеними дефектами зубних рядів, а також 

для виготовлення коронок у хворих із дефектами твердих тканин зуба, вказано на 

переваги задоволення потреб функціонування та естетики. 

 

5.2. Клінічне обґрунтування запропонованих методів заміщення 

дефектів твердих тканин зубів і включених дефектів зубних рядів  

Під час виконання даного клінічного дослідження нами було проведено 

порівняння віддалених результатів протезування пацієнтів із вітальними зубами, 

де препарування опорних зубів здійснювалося запропонованим нами способом, 

та металокерамічні коронки виготовлялися з застосуванням кругової гірлянди з 

оральної поверхні, та результатів протезування пацієнтів із депульпованими 

опорними зубами, де препарування здійснювалося з використанням кругового 

уступа та металокерамічні коронки виготовлялися з нанесенням керамічного 

облицювання на метал каркасу без гірлянди. 
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Оцінка якості виготовлених суцільнолитих незнімних конструкцій 

проводилася згідно запропонованої нами схеми, де було враховано об’єктивні 

показники якості та довговічності незнімного протеза. 

 

5.2.1. Клінічне обгрунтування запропонованої металокерамічної 

коронки, виготовленої на вітальні опорні зуби 

Отже, при огляді пацієнтів із вітальними опорними зубами, запротезованих 

металокерамічними протезами через 1 місяць наявності тріщин облицювання, 

відколів кераміки, маргінального гінгівіту, зміни кольору ясен, оголення кореня, 

вторинного карієсу, рухомості опорного зуба та розцементування (порушення 

фіксації) виявлено не було; проте у 1 пацієнта (9,1%) у віковій групі 30-39 років 

спостерігалася наявність ознак гострого пульпіту, який було ліковано після 

попереднього зняття незнімної конструкції; чутливість на температурні 

подразники була відмічена в 1 пацієнта (9,1%) у віковій групі 30-39 років та в 

двох пацієнтів (18,2%) у віковій групі 50-59 років (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1  

Результати користування незнімними мостоподібними протезами, 

виготовленими на вітальні опорні зуби через 1 місяць після фіксації 

 

Характеристика 

 

Вікові групи 30-

39, 40-49,50-59 

N=33 

Через 1 місяць 

Кількість хворих 

 

 

% 

 

1 2 3 4 

Наявність ознак 

пульпіту 

30-39 N=11 

40-49 N=11 

50-59 N=11 

1 

- 

- 

9,1 

- 

- 

Чутливість на 

температурні 

подразники 

30-39 N=11 

40-49 N=11 

50-59 N=11 

1 

- 

2 

9,1 

- 

18,2 
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Під час огляду пацієнтів із вітальними опорними зубами, запротезованих 

металокерамічними протезами через 3 місяці, наявності тріщин облицювання, 

маргінального гінгівіту, зміни кольору ясен, оголення кореня, вторинного 

карієсу, ознак пульпіту, рухомості опорного зуба та розцементування 

(порушення фіксації) виявлено не було; проте у 1 пацієнта (9,1%) у віковій групі 

40-49 років спостерігвся скол кераміки в пришийковій ділянці, який було 

усунуто за допомогою маскування композитом світлового твердіння, попередньо 

обробивши поверхню відкритого металу протравкою та спеціальним адгезивом 

для металевих сплавів; чутливість на температурні подразники була відмічена в 2 

пацієнтів (18,2%) у віковій групі 40-49 років (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2  

Результати користування незнімними мостоподібними протезами, 

виготовленими на вітальні опорні зуби через 3 місяці після фіксації 

 

Характеристика 

 

Вікові групи 30-

39, 40-49,50-59 

n=33 

Через 3 місяці 

Кількість хворих 

 

 

% 

 

1 2 3 4 

Наявність 

відколів 

облицювання 

30-39 n11 

40-49 n=11 

50-59 n=11 

- 

1 

- 

- 

9,1 

- 

Чутливість на 

температурні 

подразники 

30-39 N=11 

40-49 N=11 

50-59 N=11 

- 

2 

- 

- 

18,2 

- 

 

При обстеженні пацієнтів з вітальними опорними зубами, яким було 

виготовлено металокерамічні протези у віддалені терміни - через 6 місяців, 

наявності тріщин облицювання, маргінального гінгівіту, зміни кольору ясен, 

оголення кореня, вторинного карієсу, ознак пульпіту, чутливості на температурні 
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подразники та розцементування (порушення фіксації) виявлено не було; проте у 

1 пацієнта (9,1%) у віковій групі 50-59 років спостерігалася наявність відколів 

керамічного облицювального матеріалу в ділянці кута ріжучого краю, який було 

відновлено за допомогою композиту світлової полімеризації з попередньою 

підготовкою поверхні облицювання адгезивом для кераміки; у 1 пацієнта (9,1%) 

у віковій групі 40-49 років було відмічено наявність рухомості опорного зуба 

(табл. 5.3). 

Таблиця 5.3  

Результати користування незнімними мостоподібними протезами, 

виготовленими на вітальні опорні зуби через 6 місяців після фіксації 

 

Характеристика 

 

Вікові групи 30-

39, 40-49,50-59 

n=33 

Через 6 місяців 

Кількість хворих 

 

 

% 

 

1 2 3 4 

Наявність 

відколів 

облицювання 

30-39 n=11 

40-49 n=11 

50-59 n=11 

- 

- 

1 

- 

- 

9,1 

Наявність 

рухомості 

опорного зуба 

30-39 n=11 

40-49 n=11 

50-59 n=11 

- 

1 

- 

- 

9,1 

- 

 

Після огляду пацієнтів з вітальними опорними зубами, яким було 

виготовлено металокерамічні протези через 12 місяців наявності тріщин 

облицювання, відколів кераміки, зміни кольору ясен, оголення кореня, 

вторинного карієсу, рухомості опорного зуба та розцементування (порушення 

фіксації) виявлено не було; у 1 пацієнта (9,1%) у віковій групі 50-59 років 

спостерігалася наявність маргінального гінгівіту; у 1 пацієнта (9,1%) у віковій 

групі 30-39 років було відмічено наявність ознак пульпіту, який було ліковано 
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після зняття суцільнолитої конструкції та її повторної фіксації на композитний 

цемент (табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.4  

Результати користування незнімними мостоподібними протезами, 

виготовленими на вітальні опорні зуби через 12 місяців після фіксації 

 

Характеристика 

 

Вікові групи 30-

39, 40-49,50-59 

n=33 

Через 12 місяців 

Кількість хворих 

 

 

% 

 

1 2 3 4 

Наявність 

маргінального 

гінгівіту 

30-39 n=11 

40-49 n=11 

50-59 n=11 

- 

- 

1 

- 

- 

9,1 

Наявність ознак 

пульпіту 

30-39 n11 

40-49 n=11 

50-59 n=11 

1 

- 

- 

9,1 

- 

- 

   

 Отже, найбільш частим ускладненням після протезування вітальних зубів 

виявилося підвищення чутливості в ранні терміни після протезування, яке 

поступово зникало в пізні терміни після фіксації естетичних конструкцій. 

 

5.2.2. Клінічне обгрунтування запропонованої металокерамічної 

коронки, виготовленої на депульповані опорні зуби 

Нами проводилося динамічне спостереження за пацієнтами, яким було 

виготовлено металокерамічні незнімні протези.  

Під час обстеження пацієнтів з вітальними опорними зубами, 

запротезованих металокерамічними протезами через 1 місяць, відколів кераміки, 

ознак запального процесу слизової оболонки, а саме - маргінального гінгівіту, 

зміни кольору ясен, оголення кореня, вторинного карієсу та розцементування 
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(порушення фіксації) виявлено не було; однак у 1 пацієнта (5,6%) у віковій групі 

40-49 років спостерігалася наявність тріщин облицювання, що було замасковано 

за допомогою опакового відтінку композиту світлового твердіння; рухомість 

опорного зуба першого ступеня була відмічена в 2 пацієнтів (11,8%) у віковій 

групі 50-59 років; чутливість при здійсненні накушування була наявна в 1 

пацієнта (6,7%) у віковій групі 30-39 років та в двох пацієнтів (11,8%) у віковій 

групі 50-59 років (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5  

Оцінка результатів користування незнімними мостоподібними протезами, 

виготовленими на депульповані опорні зуби через 1 місяць після фіксації 

 

Характеристика 

 

Вікові групи 30-

39, 40-49,50-59 

n=50 

Через 1 місяць 

Кількість хворих 

 

 

% 

 

1 2 3 4 

Наявність тріщин 

облицювання 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

1 

- 

- 

5,6 

- 

Наявність 

рухомості 

опорного зуба 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

- 

2 

- 

- 

11,8 

Чутливість при 

накушуванні 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

1 

- 

2 

6,7 

- 

11,8 

Під час обстеження пацієнтів із депульпованим опорними зубами, через 3 

місяці, відколів кераміки, маргінального гінгівіту, зміни кольору ясен, та 

розцементування (порушення фіксації) виявлено не було; однак у 1 пацієнта 

(5,6%) у віковій групі 40-49 років спостерігалася наявність тріщин керамічного 

облицювання; оголення кореня відмічалося у 2 пацієнтів (11,1%) у віковій групі 
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40-49 років; вторинний карієс в пришийковій ділянці з вестибулярної сторони 

було виявлено в 1 пацієнта (6,7%); рухомість опорних зубів була відмічена в 2 

пацієнтів (11,8%) у віковій групі 50-59 років, що було зумовлено наявністю 

локалізованого пародонтиту, спричиненого унаслідок отриманої травми 

щелепно-лицевої ділянки; чутливість унаслідок вертикального навантаження, що 

відбувається при накушуванні, була відмічена в 1 пацієнта (6,7%) у віковій групі 

30-39 (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6  

Оцінка результатів користування незнімними мостоподібними протезами, 

виготовленими на депульповані опорні зуби через 3 місяці після фіксації 

 

Характеристика 

 

Вікові групи 30-

39, 40-49,50-59 

n=50 

Через 3 місяці 

Кількість хворих 

 

 

% 

 

1 2 3 4 

Наявність 

відколів 

облицювання 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

1 

- 

- 

6,7 

- 

- 

Наявність 

оголення кореня 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

2 

- 

- 

11,1 

- 

Наявність 

вторинного 

карієсу 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

1 

- 

- 

6,7 

- 

- 

Чутливість при 

накушуванні 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

1 

- 

- 

6,7 

- 

- 
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При огляді пацієнтів з депульпованим опорними зубами, запротезованих 

металокерамічними протезами через 6 місяців, у 2 пацієнтів (13,3%) у віковій 

групі 30-39 років спостерігалася наявність наявності тріщин облицювання; 

відкол керамічного облицювання був наявний у одного пацієнта (6,7%) у віковій 

групі 30-39 років, дане ускладнення було ліквідоване за допомогою опакового 

відтінку композиту світлового твердіння; наявність оголення кореня 

простежувалася в 3 пацієнта (16,7%) вікової групи 40-49 років; чутливість при 

накушуванні була відмічена в 1 пацієнта (5,9%) у віковій групі 50-59. Інших 

істотних змін, які б свідчили про незадовільньний перебіг користування 

незнімними протезами, виявлено не було (табл. 5.7). 

  Таблиця 5.7 

Оцінка результатів користування незнімними мостоподібними протезами, 

виготовленими на депульповані опорні зуби через 6 місяці після фіксації 

 

Характеристика 

 

Вікові групи 30-

39, 40-49,50-59 

n=50 

Через 6 місяців 

Кількість хворих 

 

 

% 

 

Наявність тріщин 

облицювання 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

2 

- 

- 

13,3 

- 

- 

Наявність 

відколів 

облицювання 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

1 

- 

- 

6,7 

- 

- 

Наявність 

оголення кореня 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

3 

- 

- 

16,7 

- 

Чутливість при 

накушуванні 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

- 

1 

- 

- 

5,9 
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У результаті огляду пацієнтів із девітальними опорними зубами, 

запротезованих естетичними незнімними протезами через 12 місяцв, у 2 

пацієнтів (13,3%) у віковій групі 30-39 років спостерігалися тріщини кераміки з 

вестибулярної сторони, які переходили на ріжучий край; відкол кераміки в 

ділянці кута ріжучого краю був наявний у 1 пацієнта (6,7%) у віковій групі 30-39 

років, наявна проблема була відкоректована шляхом композитної реставрації 

дефекту; в 1 пацієнта (5,6%) вікової групи 50-59 років відмічалося запалення 

маргінального краю ясен в ділянці шийки опорного зуба з язикової сторони, 

викликано наявністю під’ясенних твердих зубних відкладень та усунуто шляхом 

санації ротової порожнини; оголення кореня на 1,5 мм спостерігалося в 3 

пацієнтів (16,7%) вікової групи 40-49 років та в 1 пацієнта (5,9%) у віковій групі 

50-59 років; наявність вторинного карієсу була виявлена в 1 пацієнта (5,6%) у 

віковій групі 40-49 років та в 2 пацієнтів (11,8%) вікової групи 50-59 років; 

оголення кореня діагностовано; розцементування та чутливість при накушуванні 

була відмічена в 1 пацієнта (6,7%) у віковій групі 30-39, після чого проводилася 

піскоструменева обробка коронок зсередини та здійснювалася повторна фіксація 

(табл. 5.8).  

 

Таблиця 5.8 

Оцінка результатів користування незнімними мостоподібними протезами, 

виготовленими на девітальні опорні зуби через 12 місяців після фіксації 

 

Характеристика 

 

Вікові групи 30-

39, 40-49,50-59 

n=50 

Через 12 місяці 

Кількість хворих 

 

 

% 

 

1 2 3 4 

Наявність тріщин 

облицювання 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

2 

- 

- 

13,3 

- 

- 
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Продовження таблиці 5.8. 

1 2 3 4 

Наявність 

відколів 

облицювання 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

1 

- 

- 

6,7 

- 

- 

Наявність 

маргінального 

гінгівіту 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

- 

1 

- 

- 

5,6 

Наявність 

оголення кореня 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

3 

- 

- 

16,7 

- 

Наявність 

вторинного 

карієсу 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

1 

2 

- 

5,6 

11,8 

Наявність 

вторинного 

карієсу 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

1 

2 

- 

5,6 

11,8 

Наявність 

рухомості 

опорного зуба 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

- 

- 

1 

- 

- 

5,9 

Розцементування 

(порушення 

фіксації) 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

1 

- 

- 

6,7 

- 

- 

Чутливість при 

накушуванні 

30-39 n=15 

40-49 n=18 

50-59 n=17 

1 

- 

- 

6,7 

- 

- 

 

З метою проведення порівняльної характеристики ефективності лікування 

хворих із вітальними та депульпованими опорними зубами, що звернулися в 

клініку ортопедичної стоматології з приводу наявності дефектів твердих тканин 
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зубів та часткових включених дефектів зубних рядів, а також для оцінки 

ефективності застосування розробленого нами способу препарування вітальних 

зубів фронтальної ділянки з подальшим виготовленням металокерамічних 

естетичних коронок пропонованим та математично обґрунтованим методом було 

проведено аналіз результатів клінічних методів діагностики стану пародонта з 

використанням методики витривалості пародонта опорних зубів, а також 

визначенням пародонтальних індексів до лікування та у різні терміни після 

фіксації незнімних металокерамічних протезів.  

Для визначення витривалості пародонта при протезуванні хворих як із 

вітальними, так і з девітальними опорними зубами нами проводилися 

гнатодинамометричні дослідження, результати яких наведені у табл. 5.9, 5.10, 

5.11. 

Із метою визначення витривалості 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 із інтактними зубними рядами, 

проводилося разово (табл. 5.9). Так, у віковій групі 30-39 років середній показник 

різців становив (323,7±4,90) Н, достовірно не відрізнявся від даного показника 

(317,2±7,67) Н вікової групи 40-49 років. Так само й показники молярів 

достовірно не відрізнялися між собою при порівнянні в пацієнтів вікових груп 

30-39 років і 40-49, та становили відповідно (826,1±4,74) Н та (815,3±2,68) Н. 

Якщо порівнювати показники пацієнтів з наявністю інтактних зубних рядів та 

показники, заміряні до лікування в пацієнтів, яким було показано 

вигототовлення незнімних суцільнолитих конструкцій, то спостерігалася 

достовірна різниця між цими показниками незалежно від того, чи опорні зуби 

планувалося зберігати вітальними, чи вони підлягали депульпуванню згідно 

наявних на те клінічних показань. 



Таблиця 5.9 

Результати гнатодинамометричного дослідження у контрольній групі, у хворих після лікування (Н, M±m) 

 

* – р<0,05, порівняно з показниками вітальних зубів до препарування; 

** – р<0,05, порівняно з показниками зубів до лікування. 

Вікова група, роки Зуби 

Контрольна група, n=29 Вітальні Депульповані 

Показники До лікування 
1 день після 

препарування 
До лікування,  

1 день після 

депульпування 

30-39 
1 Різці 323,7±4,9 295,3±5,4 249,5±4,59* 262,9±5,36 197,1±3,71** 

2 Моляри 826,1±4,74 787,1±5,83 603,2±4,58* 630,8±5,93 463,2±4,52** 

40-49 
3 Різці 317,2±7,67 272,9±5,85 241,3±5,4* 234,1±4,54 184,2±5,04** 

4 Моляри 815,3±2,68 752,2±5,32 601,7±5,41* 613,3±5,93 448,4±4,19** 

50-59 
5 Різці  240,6±5,5 207,4±3,86* 196,0±5,66 143,2±5,13** 

6 Моляри  732,8±5,92 593,1±5,81* 584,1±5,95 398,2±5,31** 

P1-3 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

P1-5  р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

P2-4 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

P2-6  р < 0,05 Р> 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

1
0
5
 



 

Таблиця 5.10 

Результати гнатодинамометричного дослідження у хворих у ранні терміни після фіксації (Н, M±m) 

 

* – р<0,05, порівняно з показниками вітальних зубів до препарування; 

** – р<0,05, порівняно з показниками зубів до лікування. 

Вікова 

група, роки 
 

До лікування 1 місяць після фіксації 3 місяці після фіксації 

Вітальні Депульповані Вітальні Депульповані Вітальні Депульповані 

30-39 
1 Різці 295,3±5,4 262,9±5,36 259,6±5,97* 216,5±5,32** 277,8±5,74* 247,6±4,36** 

2 Моляри 787,1±5,83 630,8±5,93 636,3±4,89* 504,1±3,65** 676,0±5,02* 586,6±4,71** 

40-49 
3 Різці 272,9±5,85 234,1±4,54 251,1±5,93* 190,3±4,51** 269,3±5,34* 216,8±4,30** 

4 Моляри 752,2±5,32 613,3±5,93 630,6±5,93* 480,9±5,12** 684,3±5,33* 535,7±3,94** 

50-59 
5 Різці 240,6±5,5 196,0±5,66 213,9±4,86* 153,8±4,41** 223,0±5,99* 178,2±4,70** 

6 Моляри 732,8±5,92 584,1±5,95 624,7±4,88* 451,3±5,97** 662,7±4,53* 532,3±4,01** 

P1-3 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

P1-5 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

P2-4 р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

P2-6 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

1
0
6
 



Таблиця 5.11 

Результати гнатодинамометричного дослідження у хворих у віддалені терміни після фіксації (Н, M±m) 

 

 

* – р<0,05, порівняно з показниками вітальних зубів до препарування; 

** – р<0,05, порівняно з показниками зубів до лікування. 
 

Вікова 

група, роки 
 

До лікування 6 місяців після фіксації 12 місяців після фіксації 

Вітальні Депульповані Вітальні Депульповані Вітальні Депульповані 

30-39 
1 Різці 295,3±5,4 262,9±5,36 271,8±4,37* 237,1±2,63** 269,1±2,85 224,9±3,07** 

2 Моляри 787,1±5,83 630,8±5,93 657,2±3,95* 569,8±3,73** 646,4±3,71 562,1±2,63** 

40-49 
3 Різці 272,9±5,85 234,1±4,54 264,2±3,30* 210,9±3,11** 233,8±2,77 207,1±2,41** 

4 Моляри 752,2±5,32 613,3±5,93 669,1±6,17* 524,1±4,38** 660,8±5,50 517,4±2,77** 

50-59 
5 Різці 240,6±5,5 196,0±5,66 216,1±4,21* 173,1±4,94** 211,4±2,97 170,6±4,44** 

6 Моляри 732,8±5,92 584,1±5,95 646,1±4,73* 539,9±7,19** 644,3±5,37 535,1±5,28** 

P1-3 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

P1-5 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

P2-4 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

P2-6 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

1
0
7
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Порівнюючи показники в групах, де хворим опорні зуби зберігалися 

вітальними, з 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 або наявність запального процесу тканин судинно-нервового пучка, що 

часто супроводжувалися функціональним зниженням жувальної ефективності, 

що проявлялося при накушуванні оклюзійних пластинок під час проведення 

гнатодинамометричного дослідження. Так, показники у пацієнтів із вітальними 

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

у вікових групах 40-49 років і 50-59 років - (272,9±5,85), та (240,6±5,5)Н. У 

аналогічних вікових групах, де було показано проводити депульпування опорних 

зубів, показники відповідно становили (262,9±5,36), (234,1±4,54)Н та 

(196,0±5,66)Н. 

Порівнюючи показники до лікування в пацієнтів із вітальними опорними 

зубами, було відмічено, що вони достовірно відрізнялися між собою по різних 

вікових групах, при чому різниця спостерігалася як між показниками 

фронтальних зубів, так і між показниками опорних зубів бічної групи. При 

порівнянні показників гнатодинамометрії в пацієнтів, де було необхідно 

проводити екстирпацію пульпи відповідно до клінічних показань, достовірна 

різниця між значеннями була зафіксована лише в молярів вікових груп 30-39 

років та 50-59 років. Це свідчить про те, що наявність запальних змін пульпи, 

періапікальних  тканин та наслідки попереднього невдалого лікування кореневих 

каналів суттєво знижує резервні сили пародонта опорних зубів.  

На наступний день після препарування вітальних опорних зубів і 

проведення депульпування зубів, які підлягали обов’язковому ендодонтичному 

лікуванню, спостерігалося зниження показників гнатодинамометрії, при чому в 

пацієнтів усіх вікових груп показники вітальних зубів достовірно перевищували 

показники де вітальних зубів. Так, у пацієнтів вікової групи 30-39 років, де було 
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збережено вітальність опорних зубів, даний показник становив у різців 

(249,5±4,59) Н та (197,1±3,71) Н у обстежених опорними зубами, де було 

проведене ендодонтичне лікування. У пацієнтів вікової групи 40-49 років із 

вітальними опорними зубами значення складали (241,3±5,4) та (184,2±5,04)Н 

хворих із девітальними опорними зубами. У віковій групі 50-59 років розподіл 

показників виглядав наступним чином: у хворих із вітальним зубами значення 

гнатодинамометрії становили (207,4±3,86) та (143,2±5,13)Н хворих із 

девітальними опорними зубами. Достовірно відрізнялись між собою лише 

значення пацієнтів вікової групи 30-39 років та 40-49 років (р<0,05). При 

порівнянні даних гнатодинамометичного дослідження вітальних молярів у 

хворих за вікових груп 30-39 років та 50-59 років достовірної різниці між 

показниками не виявлено. Найвищі показники було зафіксовано у хворих із 

опорними зубами, які зберігалися вітальними вікової групи 40-49 років, які 

склали (603,2±4,58)Н, найнижчі дані спостерігалися у обстежених осіб із 

депульпованими опорними зубами цього ж віку та становили (398,2±5,31)Н.  

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, а також 

про загоєння післяопераційної рани, завданої внаслідок екстирпації пульпи під 

час ендодонтичної підготовки опорних зубів (табл. 5.10). Найвищі значення 

гнатодинамометричного дослідження було зафіксовано через 3 місяці після 

фіксації незнімних суцільнолитих конструкцій. Так у пацієнтів із вітальними 

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

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

(269,3±5,34) та (223,0±5,99) , а показники жувальної групи відповідно становили 

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

Після проведення хворим гнатодинамометричного дослідження через 6 

місяців після фіксації незнімних металокерамічних мостоподібних протезів та 

поодиноких коронок нами виявлено поступове зниження показників порівняно із 

даними, зафіксованими через 3 місяці після проведеного лікування. Так, у 
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пацієнтів вікової групи 30-39 років, де було збережено вітальність опорних зубів, 

даний показник становив у різців (271,8±4,37)Н та (237,1±2,63)Н у обстежених із 

депульповими опорними зубами. У пацієнтів вікової групи 40-49 років із 

вітальними опорними зубами значення складали (264,2±3,30) та (210,9±3,11)Н 

хворих із девітальними опорними зубами. У віковій групі 50-59 років розподіл 

показників виглядав наступним чином: у хворих із вітальним зубами значення 

гнатодинамометрії складали (216,1±4,21) та (173,1±4,94)Н хворих із 

девітальними опорними зубами. Достовірно відрізнялись між собою лише 

значення пацієнтів вікової групи 30-39 років та 40-49 років (р<0,05). При 

порівнянні даних гнатодинамометрії у хворих за віком 30-39 років та 50-59 років 

достовірної різниці між показниками не виявлено. Що стосується значень 

молярів, то найвищі показники було зафіксовано у хворих із вітальними 

опорними зубами вікової групи 40-49 років, які склали (669,1±6,17)Н, найнижчі 

дані спостерігалися у обстежених осіб із депульпованими опорними зубами 

цього ж віку та становили (524,1±4,38)Н. Слід також відмітити, що показники 

вітальних і депульпованих зубів хворих усіх вікових груп через 6 місяців 

достовірно відрізнялися від аналогічних показників, зафіксованих перед 

лікуванням (р<0,05). Також спостерігалася достовірна різниця між 

гнатодинамометричними даними як різців, так і молярів, у пацієнтів з вітальними 

та девітальними опорними зубами. 

У віддалені терміни після фіксації незнімних протезів, а саме – через 12 

місяців, відбувалася стабілізація показників витривалості пародонта опорних 

зубів, значення яких були зафіксовані в пацієнтів із збереженою вітальною 

пульпою та розподілені по вікових групах 30-39 років, 40-49 років та 50-59 років 

та відповідно розподілені 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±5,5) і (644±5,37)Н, що достовірно відрізнялося від 

показників девітальних опорних зубів, які були нижчими, а саме: для різців і 

молярів дані гнатодинамометрії аналогічно розподілялися по вказаних вікових 

групах хворих і відповідно становили у різців (224,9±3,07), (207,1±2,41) та 
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(170,6±4,44)Н, та в молярів (562,1±2,63), (517,4±2,77) і (535,1±5,28)Н (табл. 5.11). 

Необхідно зазначити, що у визначені періоди ранніх та віддалених термінів після 

фіксації незнімних конструкцій спостерігалася достовірна різниця між 

резервними силами пародонта вітальних та девітальних опорних зубів, що 

підтверджується даними гнатодинаметрії, де значення показників вітальних зубів 

зберігалися вищими аналогічних значень депульпованих зубів унаслідок 

збереження максимальної товщини твердих тканин та відсутності періапікальних 

змін в тканинах пародонта як результату травми, завданої через втручання під 

час як первинної, так і повторного едндодонтичного лікування опорних зубів.  

 

5.3. Результати індексної оцінки стану опорних зубів та 

гнатодинамометричного дослідження в ранні та віддалені терміни після 

лікування. 

Для детальної оцінки стану пародонта та гігієнічного стану порожнини 

рота було проведено у всіх обстежуваних хворих визначення 

індексівпародонтальних індексів РВІ, Russell та гігієнічних індексів Sillness-Loe, 

проби Шіллера- Писарєва. Дослідження було виконане до препарування 

вітальних зубів або до депульпування зубів, яке проводилося відповідно до 

показань, на наступний день після проведеного лікування, в ранні терміни - 1, 3 

місяці, та у віддалені терміни – через 6 та 12 місяців після фіксації конструкцій. 

Нами також наведено клінічні приклади лікування пацієнтів з вітальними 

опорними зубами, яким проводилося препарування опорних зубів та 

виготовлення металокерамічних протезів та поодиноких коронок за розробленим 

та запропонованим способом. Результати проведення індексної оцінки 

відображені у табл. 5.12, 5.13, 5.14, 5.15. 



Таблиця 5.12 

Результати дослідження ступеня активності запального процесу за допомогою визначення проби Шіллера-

Писарєва в різні періоди лікування (M±m) 

Групи 

хворих, 

роки 

Критерій Контрольна 

група 

До 

лікування 

Наступний 

день 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

Через 6 

місяців 

Через 12 

місяців 

Основна група 

30-39 n=11 Проба Шіллера-

Писарєва (бали), 

вітальні 

0,94±0,06 1,06±0,05 2,32±0,09* 1,58±0,08* 1,09±0,08 1,17±0,09 1,28±0,07* 

40-49 n=11 0,86±0,07 1,26±0,04 2,28±0,07 1,65±0,05* 1,2±0,07 1,28±0,08 1,69±0,05* 

50-59 n=11  1,34±0,06 2,53±0,09* 1,93±0,04* 1,23±0,07 1,36±0,06 1,65±0,05* 

30-39 n=15 Проба Шіллера-

Писарєва (бали), 

депульповані 

0,94±0,06 1,21±0,08 

** 

3,86±0,08* 

** 

3,47±0,07* 

** 

1,34±0,08* 

** 

1,75±0,08* 

** 

1,94±0,09* 

** 

40-49 n=18 0,86±0,07 1,39±0,09 

** 

3,9±0,07* 

** 

3,41±0,07* 

** 

1,45±0,07 

** 

1,88±0,07* 

** 

1,96±0,08 

** 

50-59 n=17  1,56±0,08 

** 

4,01±0,08 

** 

3,56±0,05* 

** 

1,4±0,09* 

** 

1,81±0,06* 

** 

1,86±0,06* 

** 

Примітка: * р<0,05 –  достовірна різниця між показниками до лікування і в різні терміни після лікування порівняно 

з показниками до лікування;  

** p<0,05 – достовірна різниця між віковими групами хворих з вітальними та девітальними зубами в різні терміни 

лікування

1
1
2
 



Таблиця 5.13 

Результати дослідження вираженості ступеня гінгівіту з використанням індексу гінгівіту Сілнес-Лое 

(Silness, Loe) в різні періоди лікування (M±m) 

Групи 

хворих, 

роки 

Критерій Контрольна 

група 

До 

лікування 

Наступний 

день 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

Через 6 

місяців 

Через 12 

місяців 

Основна група 

30-39 n=11 Індекс 

Silness- 

Loe (бали), 

вітальні 

0,16±0,02 0,38±0,04 2,1±0,04* 1,27±0,06* 0,31±0,04 0,4±0,05 0,69±0,07* 

40-49 n=11 0,28±0,03 0,58±0,06 2,22±0,06* 1,53±0,04* 0,42±0,08 0,48±0,07 0,71±0,05* 

50-59 n=11  0,63±0,07 2,34±0,06* 1,64±0,05* 0,54±0,07 0,61±0,09 0,87±0,06* 

30-39 n=15 Індекс 

Silness- 

Loe (бали), 

де пульпо-

вані 

0,16±0,02 0,42±0,04 2,91±0,06* 

** 

1,83±0,04* 

** 

0,5±0,09 

** 

0,63±0,07* 

** 

0,92±0,06* 

** 

40-49 n=18 0,28±0,03 0,54±0,05 3,03±0,07* 

** 

2,06±0,05* 

** 

0,47±0,05 0,52±0,04 1,12±0,07* 

** 

50-59 n=17  0,91±0,09 

** 

3,19±0,07* 

** 

2,11±0,04 

** 

0,64±0,06* 0,69±0,07* 1,2±0,06* 

** 

Примітка: * р<0,05 –  достовірна різниця між показниками до лікування і в різні терміни після лікування порівняно 

з показниками до лікування;  

** p<0,05 – достовірна різниця між віковими групами хворих з вітальними та девітальними зубами в різні терміни 

лікування 

1
1
3
 



Таблиця 5.14 

Результати визначення стану ясен та альвеолярної кістки за допомогою пародонтального індексу PI 

(Russell) в різні періоди лікування (M±m) 

Групи 

хворих, 

роки 

Критерій Контрольна 

група 

До 

лікування 

Наступний 

день 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

Через 6 

місяців 

Через 12 

місяців 

Основна група 

30-39 n=11 Індекс PI 

(Russell) 

(бали), 

вітальні 

0,08±0,02 0,22±0,02 1,00±0,07* 0,81±0,03* 0,27±0,04 0,67±0,06* 0,71±0,02* 

40-49 n=11 0,25±0,03 0,26±0,03 1,3±0,09* 1,21±0,08* 0,36±0,03* 0,83±0,07* 0,85±0,04* 

50-59 n=11  0,32±0,04 1,35±0,08* 1,33±0,1* 0,49±0,05* 0,92±0,06* 0,95±0,04* 

30-39 n=15 Індекс PI 

(Russell) 

(бали), де- 

пульповані 

0,08±0,02 0,53±0,06 

** 

1,51±0,05 

** 

1,4±0,06* 

** 

0,63±0,07* 

** 

1,07±0,08* 

** 

1,27±0,08* 

** 

40-49 n=18 0,25±0,03 0,8±0,07 

** 

1,46±0,03* 

** 

1,35±0,04* 

** 

0,78±0,06 

** 

1,23±0,04* 

** 

1,3±0,04* 

** 

50-59 n=17  0,93±0,06 

** 

1,59±0,07 

** 

1,54±0,05 

** 

0,9±0,05 

** 

1,16±0,09* 

** 

1,45±0,07* 

** 

Примітка: * р<0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування і в різні терміни після лікування порівняно 

з показниками до лікування;  

** p <0,05 – достовірна різниця між віковими групами хворих з вітальними та девітальними зубами в різні терміни 

лікування

1
1
4
 



Таблиця 5.15 

Результати визначення індексу кровоточивості сосочків (PBI), який вираховувався за методом Saxer і 

Mullemann в різні періоди лікування (M±m) 

Групи 

хворих, 

роки 

Критерій Контрольна 

група 

До 

лікування 

Наступний 

день 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

Через 6 

місяців 

Через 12 

місяців 

Основна група 

30-39 n=11 Індекс PBI 

(бали), 

вітальні 

0,34±0,03 0,44±0,03 1,6±0,05* 1,23±0,04* 0,47±0,06 0,6±0,07* 0,86±0,04* 

40-49 n=11 0,41±0,02 0,47±0,03 1,77±0,05* 1,37±0,04 0,56±0,06 0,68±0,05* 0,94±0,08* 

50-59 n=11  0,64±0,06 1,79±0,05* 1,45±0,05* 0,71±0,06 0,83±0,06* 0,91±0,06* 

30-39 n=15 Індекс PBI 

(бали), де- 

пульповані 

0,34±0,03 0,47±0,03 2,1±0,11* 

** 

1,83±0,06 

** 

0,67±0,06* 

** 

1,03±0,08* 

** 

1,27±0,08* 

** 

40-49 n=18 0,41±0,02 0,63±0,06 

** 

2,39±0,13* 

** 

1,92±0,09* 

** 

0,71±0,09 

** 

0,99±0,07* 

** 

1,17±0,07* 

** 

50-59 n=17  0,94±0,1 

** 

2,31±0,24* 1,96±0,05* 

** 

0,93±0,09 

** 

1,2±0,07* 

** 

1,39±0,09* 

** 

Примітка: * р<0,05 –  достовірна різниця між показниками до лікування і в різні терміни після лікування порівняно 

з показниками до лікування;  

** p<0,05 – достовірна різниця між віковими групами хворих з вітальними та девітальними зубами в різні терміни 

лікування 

 1
1
5
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Проба Шіллера-Писарєва до лікування становила (1,06+0,05) бала у 

віковій групі 30-39 років, де опорні зуби вітальні, та (1,21+0,08) бала у 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 (табл. 5.12). На 

наступний день після препарування даний показник достовірно зріс до 

(2,32+0,09) бала у групі хворих із 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 3 та 6 місяців як у хворих із вітальними 

опорними зубами, так і у хворих із депульпованими зубами було відмічено 

найкращі показники даної проби, які відповідно становили (1,09+0,08), 

(1,17+0,09) та (1,34+0,08) (1,75+0,08) бала. Через 12 місяців спостерігалася 

стабілізація показників, які у групі хворих із вітальними опорними зубами 

становили (1,28+0,07) бала, а в пацієнтів із девітальними опорними зубами їх 

значення склало (1,94+0,09) бала.  

Що стосується порівняння між собою аналогічних показників вітальних 

та депульпованих опорних зубів до лікування та в різні терміни після фіксації 

мостоподібних фіксацій, то у всіх вікових групах і на усіх етапах 

спостереження вони достовірно відрізнялися між собою. 

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 (табл. 5.13). На наступний день після 

проведення препарування у хворих із вітальними опорними зубами та у хворих 

після проведення ендодонтичного лікування спостерігалося достовірне 
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зростання показників даного індексу, що свідчило про виражений запальний 

процес маргінального пародонта унаслідок проведених лікувальних втручань. 

Слід звернути увагу на те, що найвищі показники даного індексу зафіксовані у 

віковій групі 50-59 років, як у хворих із вітальними опорними зубами - 

(2,34+0,06) бала, так у хворих із депульпованими зубами - (3,19+0,07) бала. 

Через 1 місяць відбулося поступове зменшення запального процесу у хворих 

усіх вікових груп незалежно від функціонального стану опорних зубів. Через 3 

місяці було зафіксовано найбільше зниження рівня показників: так, найнижчий 

показник був відмічений у хворих вікової групи 30-39 років, що у хворих з 

вітальними зубами становив (0,31+0,04) бала, а у хворих, де опорні зуби було 

депульповано - (0,64+0,06) бала. В пізні терміни відбувалася стабілізація 

клінічної ситуації, про що свідчать показники індексу, при чому 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, що свідчить 

про суттєве покращення стану маргінального пародонта саме в пацієнтів, в яких 

була збережена життєздатність судинно-нервового пучка. 

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 у 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 (табл. 5.14). На наступний день 

після препарування відзначалося достовірне зростання даного показника до 

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

(1,51+0,05) бала у 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 
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спостерігалася тенденденція до покращення показників, що становили 

(1,4+0,06) бала. В більш пізні терміни, а саме - через 3 та 6 місяців у хворих із 

вітальними опорними зубами, і у хворих після ендодонтичного лікування 

опорних зубів було відмічено найкращі показники даного індексу, які 

відповідно становили (0,27+0,04), (0,67+0,06) та (0,63+0,07), (1,07+0,08) бала. 

Через 12 місяців відзначалася стабілізація значень індексу, які у групі хворих з 

вітальними опорними зубами становили (071+0,02) бала, а в пацієнтів із 

девітальними опорними зубами їх значення склало (1,27+0,08) бала.  

При порівнянні показників даного індексу вітальних та депульпованих 

опорних зубів до лікування та в різні терміни після фіксації мостоподібних 

конструкцій нами відмічено, що їх значення у вікових групах 40-49 років та 50-

59 років на усіх етапах динамічного спостереження вони достовірно 

відрізнялися між собою, проте були вищими, ніж у віковій групі 30-39 років. 

За результатами визначення індексу кровоточивості сосочків (PBI), який 

проводився за методом Saxer і Mullemann 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 категорії з інтактними зубними 

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

5.15). На наступний день після препарування було відмічено достовірне 

збільшення вказаного показника до (1,6+0,05) бала у хворих із вітальними 

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

лікування опорних зубів, що демонструє вираженість посилення 

кровоточивості ясен як в результаті травмування сосочка під час проведення 

препарування, так і через порушення цілісності ясен внаслідок ендодонтичного 

лікування опорних зубів. Через 1 місяць показники у групі хворих, де опорні 

зуби вітальні, дещо 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. Вже через 3 місяців спостерігалося істотне 
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покращення показників, які у хворих із вітальними опорними зубами складали 

(0,47+0,06) бала, а у хворих після ендодонтичного лікування опорних зубів – 

(0,67+0,06) бала. В 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 у пацієнтів із девітальними опорними зубами їх значення 

склало (1,27+0,08) бала.  

При порівнянні показників даного індексу у хворих із вітальними та 

депульпованми опорними зубами до лікування та в різні терміни після фіксації 

мостоподібних конструкцій було виявлено, що і у вікових групах 40-49 років та 

50-59 років напротязі динамічного спостереження вони також достовірно 

відрізнялися між собою, проте були вищими, ніж у віковій групі 30-39 років. 

Отже, після детального аналізу отриманих результатів проведених 

досліджень можна стверджувати про те, що після препарування опорних зубів 

за допомогою запропонованого нами способу та збереження їх вітальності 

очевидні суттєві переваги перед використанням депульпованих зубів, а за 

рахунок відсутності травмування ясен під час ендодонтичного втручання 

спостерігається покращення стану тканин маргінального краю ясен. 

Для демонстрації запропонованих методів наводимо ряд клінічних 

прикладів.  

Клінічний приклад 1.  

Хвора М. 49 років, звернулася в клініку ортопедичної стоматології із 

скаргами на функціональний та естетичний дефект у бічній ділянці нижньої 

щелепи. Із анамнезу відомо, що хворій 6 років тому було виготовлено 

штамповано-паяний мостоподібний протез із опорою на 43, 44, 45 та 47 зуби. 

Рік назад відбулася поломка протеза та його розцементування. 

Об’єктивно: відсутність 46, 47 зубів, руйвання коронкової поверхні 44, 45 

та 47 зубів. Прикус ортогнатичний.  

Діагноз: дефект зубного ряду, 3 клас за Кенеді на нижній щелепі, дефект 

твердих тканин 44, 45,47 зубів (рис. 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11). 
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Рис. 5.7. Проведення гнатодинамометричного дослідження 43 вітального 

опорного зуба перед препаруванням. 

 

Рис. 5.8. Препарування 43 вітального зуба, який взято в якості опорного 

під незнімну суцільнолиту комбіновану конструкцію мостоподібного протеза. 

 

Рис. 5.9. Припасування суцільнолитого металічного каркасу, де на 43 зуб 

змодельовано та відлито гірлянду, що дорівнює половині висоти коронки 

вітального опорного ікла. 
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Рис. 5.10. Вигляд суцільнолитого металокерамічного протеза з язикової 

сторони після спікання в ротовій порожнині після припасування та фіксації. 

 

Рис. 5.11. Вигляд вітального опорного 43 зуба після фіксації 

металокерамічного мостоподібного протеза на прицільній внутрішньоротовій 

рентгенограмі. 

 

Лікування: каріозну порожнину 43 зуба, 3 клас за Блеком, виявлену на 

дистальній апроксимальній поверхні, запломбовано композитом світлового 

твердіння. Кукси 44 та 45 зубів було відновлено суцільнолитими металічними 

вкладками, які були виготовлені непрямим методом. Корнені 47 зуба 

знаходилися на рівні ясен, рентгенологічно було виявлено пульпіт, 
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ускладнений фокальним періодонтитом, тому було проведено ендодонтичне 

лікування, а куксу відновлено за допомогою скловолокна та композитного 

матеріалу світлового твердіння, оскільки ступінь руйнування коронкової 

частини давав змогу закріпити раббердам із метою ізоляції зуба від слини та 

ротової рідини. Препарування 43 зуба під мостоподібний протез виконувалося 

за запропонованою нами методикою для опорних зубів. Після препарування 

усіх опорних зубів було виготовлено тимчасову конструкцію з 

безметилметакрилатної пластмаси Luxatemp DMG. Ковпачок у суцільнолитому 

металічному каркасі було змодельовано таким чином, що гірлянда з язикової 

сторони сягала ½ висоти коронки ікла. Кінцевий суцільнолитий 

металокерамічний протез із опорою на 43, 44, 45, 47 зуби  після припасування 

було зафіксовано на склоіономерний модифікований композитний цемент 

Luting RelyX 2.0 3M. 

Клінічний приклад 2. Хворий М. 57 років, звернувся в клініку 

ортопедичної стоматології зі скаргами на естетичний дискомфорт, важкість 

пережовування їжі відсутність зубів на верхній та на нижній щелепі справа. З 

анамнезу відомо, що на нижній щелепі 3 роки тому було виготовлено 

штамповано-паяний мостоподібний протез з опорою на 44 та 47 зуби, які були 

ендодонтично ліковані. 

Обєктивно: гігієна ротової порожнини знаходиться на високому рівні, 

відсутні захворювання пародонта, відсутність 16 зуба, наявність каріозних 

порожнин 2 класу за Блеком на 15 та 17 зубах, відсутність 45, 46 зубів, прикус 

ортогнатичний, шкідливі звички відсутні. 

Діагноз: дефект зубного ряду верхньої щелепи, 3 клас за Кенеді, дефект 

зубного ряду нижньої щелепи, 3 клас за Кенеді (рис. 5.12, 5.13). 
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Рис. 5.12. Вигляд суцільнолитих каркасів на гіпсових моделях, 

загіпсованих у артикуляторі. 

 

Рис. 5.13. Вигляд металокерамічних мостоподібних протезів в ротовій 

порожнині після фіксації. 

 

Лікування. З метою задоволення естетичних та функціональних потреб 

пацієнта оптимальною конструкцією було обрано металокерамічні суцільнолиті 

комбіновані протези з опорою на 17 та 15 зуби на верхній щелепі, а на нижній – 

з опорою на 44 та 47 зубах. На опорних зубах перед препаруванням і на 

наступний день після проведення препарування було виконано 
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гнатодинамометричне дослідження. Препарування вітальних зубів 

здійснювалося запропонованим нами способом під постійним водним 

охолодженням, отримано силіконові відбитки, на опорні зуби виготовлено та 

зафіксовано тимчасові пластмасові коронки з безметилметакрилатної 

пластмаси Luxatemp DMG. Наступним клінічним етапом було припасування 

каркасу суцільнолитої незнімної конструкції. В подальше відвідування 

проведено припасування та фіксацію металокерамічних мостоподібних протезів 

на склоіономерний модифікований композитний цемент Luting RelyX 2.0 3M. 

Клінічний приклад 3. Хворий В. 43 роки, звернувся в клініку 

ортопедичної стоматології зі скаргами на важкість вимови, естетичний 

дискомфорт, утруднене пережовування їжі, відсутність зубів на верхній щелепі 

зліва. З анамнезу відомо, що на верхній щелепі 2 роки назад було видалено 21, 

24, 25 зуби, що не підлягали лікуванню, 11,12,22,26 зуби були ендодонтично 

ліковані.  

Обєктивно: гігієна ротової порожнини знаходиться на достатньо 

високому рівні, відсутні захворювання пародонта, відсутність 21,24,25 зубів, 

наявність каріозної порожнини 4 класу за Блеком на 22 зубі, прикус 

ортогнатичний, шкідливі звички відсутні. 

Діагноз: дефект зубного ряду верхньої щелепи, 3 клас за Кенеді, дефект 

твердих тканин 22 зуба (рис. 5.14, 5.15, 5.16, 5.17). 

 

Рис. 5.14. Вигляд опорних зубів після проведення препарування. 
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Рис. 5.15. Вигляд суцільнолитого каркасу під час припасування на опорні 

зуби в ротовій порожнині. 

 

Рис. 5.16. Вигляд металокерамічного мостоподібного протеза 

препасування та фіксації в ротовій порожнині. 

 

Рис. 5.17. Вигляд гірлянди, виготовленої в конструкції металокерамічного 

мостоподібного протеза в ділянці вітального 43 зуба. 
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Лікування. З метою задоволення естетичних та функціональних потреб 

пацієнта оптимальною конструкцією було обрано металокерамічні суцільнолиті 

комбіновані протези з опорою на 12, 11, 22, 23, 26 зуб. На опорних зубах перед 

препаруванням і на наступний день після проведення препарування було 

виконано гнатодинамометричне дослідження. Препарування вітального 23 зуба 

здійснювалося запропонованим нами способом під постійним водним 

охолодженням, отримано силіконові відбитки, на опорні зуби виготовлено та 

зафіксовано тимчасові пластмасові коронки з безметилметакрилатної 

пластмаси Luxatemp DMG. Наступним клінічним етапом було припасування 

каркасу суцільнолитої незнімної конструкції та підбір кольору керамічного 

облицювання. Під час останнього візиту хворого здійснено припасування та 

фіксацію металокерамічних мостоподібних протезів на склоіономерний 

модифікований композитний цемент Luting RelyX 2.0 3M. 

Клінічний приклад 4. Хворий Н. 28 років, звернувся в клініку 

ортопедичної стоматології із скаргами на естетичний дефект 13 зуба. З 

анамнезу відомо, що даний зуб було неодноразово ліковано композитними 

реставраціями з приводу ураження карієсу.  

Обєктивно: гігієна ротової порожнини знаходиться на достатньо 

високому рівні, відсутні захворювання пародонта, наявні пломби, змінені в 

кольорі, розташовувалися в пришийковій та дистальній апроксимальній 

поверхні. Діагноз:порушення естетики коронкової поверхні 13 зуба (рис. 5.18, 

5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25).  

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.18. Вигляд опорного зуба після проведення препарування. 
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Рис. 5.19. Фіксація тимчасової пластмасової коронки, виготовленої 

прямим методом. 

 

Рис. 5.20. Вигляд відпрепарованого за запропонованою методикою 

опорного зуба на моделі. 

 

 

Рис. 5.21. Вигляд суцільнолитого ковпачка з піднебінної сторони. 
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Рис. 5.22. Вигляд суцільнолитого ковпачка з апроксимальної сторони. 

 

Рис. 5.23. Вигляд металокерамічної коронки з піднебінної сторони. 

 

Рис. 5.24. Вигляд металокерамічної коронки після фіксації з 

вестибулярної сторони. 

 

Рис. 5.25. Вигляд металокерамічної коронки після фіксації з піднебінної 

сторони. 
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Лікування. З метою задоволення естетичних та функціональних потреб 

пацієнта оптимальною конструкцією було обрано металокерамічні суцільнолиті 

комбіновані протези з опорою на 13 зуб. На опорному зубі перед 

препаруванням і на наступний день після проведення препарування було 

виконано гнатодинамометричне дослідження. Препарування вітального 13 зуба 

здійснювалося запропонованим нами способом під постійним водним 

охолодженням, отримано силіконові відбитки, на опорні зуби виготовлено та 

зафіксовано тимчасові пластмасові коронки з безметилметакрилатної 

пластмаси Luxatemp DMG. Наступним клінічним етапом було припасування 

каркасу суцільнолитої незнімної конструкції та підбір кольору керамічного 

облицювання. Під час останнього візиту хворого здійснено припасування та 

фіксацію металокерамічних мостоподібних протезів на склоіономерний 

модифікований композитний цемент Luting RelyX 2.0 3M. 

Отже, з огляду на проведені гнатодинамометричні дослідження, можна 

підсумувати, що у молодих пацієнтів контрольної групи, а саме - у віковій групі 

30-39 років середній показник різців становив (323,7±4,9) Н, що було найвищим 

зафіксованим значенням, хоча достовірно не відрізнявся від даного показника 

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

не відрізнялися між собою, найвище значення зафіксоване хворих віком 30-39 

років і склало (826,й±4,74) Н. Показники пацієнтів із інтактними зубними 

рядами достовірно відрізнялися від показників пацієнтів до лікування, яким 

було показано ортопедичне лікування незалежно від функціонально стану 

опорних зубів. 

Гнатодинамометричні дані в групах хворих із вітальними опорними 

достовірно відрізнялися від показників хворих, де були показання для 

ендодонтичного лікування. Так, числові значення у пацієнтів з вітальними 

зубами до початку лікування у хворих віком 30-39 років складали (295±4,9), у 

віковій групі 40-49 років - (272,9±5,85) та (240,57±5,5) Н відповідно. Зокрема, у 

хворих вікових груп, де було необхідно виконати депульпування опорних зубів, 

значення відповідно склали (249,5±4,59), (241,3±5,4) і (207,4±3,86) Н. 
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Провівши гнатодинамометричне дослідження в пацієнтів із девітальними 

опорними зубами, достовірна різниця між показниками відзначалася лише у 

молярів у вікових групах 30-39 років та 50-59 років, що вказує як на вікові 

дистрофічні зміни в тканинах пародонта, так і віддалені наслідки нераціонально 

проведеного ендодонтичного лікування, що суттєво впливає на зниженних сил 

пародонта опорних зубів. 

У ранні терміни, а саме - на наступний день після проведення 

препарування вітальних опорних зубів та ендодонтичного лікування зубів, які 

підлягали депульпуванню, було відзначено зниження гнатодинамометричних 

показників. У хворих усіх вікових груп значення вітальних опорних зубів 

достовірно перевищували показники де вітальних зубів. Найвищі значення 

гнатодинамометричного дослідження було зафіксовано через 3 місяці після 

фіксації незнімних суцільнолитих конструкцій.  

У віддалені терміни після фіксації незнімних конструкцій, а саме – через 

6 та 12 місяців відбувалася стабілізація даних гнатодинамометрії. Слід 

відмітити, що як у ранні, так і пізні періоди після фіксації незнімних 

конструкцій спостерігалася достовірна різниця між значенями резервних 

силами пародонта вітальних та депульпованих опорних зубів, що свідчить про 

ефективність збереження вітальних зубів, підтверджується даними 

гнатодинаметрії, де значення показників вітальних зубів зберігалися вищими 

аналогічних значень депульпованих зубів унаслідок збереження максимальної 

товщини твердих тканин та відсутності періапікальних змін у тканинах 

пародонта як результату травми, завданої через втручання під час як 

первинного, так і повторного едндодонтичного лікування опорних зубів.  

Тому, спираючись на результати клінічних та лабораторних досліджень, 

їх порівняння в пацієнтів із вітальними та девітальними опорними зубами, нами 

доведено переваги збереження життєздатності опорних зубів, а також 

доцільність використання запропонованого способу препарування зубів та 

виготовлення незнімних суцільнолитих комбінованих мостоподібних у хворих, 

де немає показань для їх депульпування. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Аналіз та вивчення джерел науково-медичної літератури свідчить про 

нагальну потреби населення в лікуванні часткових включених дефектів зубних 

рядів та дефектів твердих тканин зубів за допомогою незнімного протезування. 

Паралельно виникає необхідність розробки нових діагностичних методик, 

удосконалення існуючих та покращення способів препарування з метою 

ощадливого та тканинозберігаючого підходу до проведення лікування. Тому 

нами було вибрано металокерамічні конструкції з огляду на їх естетичні та 

механікотехнологічні переваги над іншими комбінованими суцільнолитими 

протезами, а також надійність і тривалість користування [11,49,55]. 

Часткові дефекти зубних рядів є достатньо частою причиною, внаслідок 

якої хворі звертаються до лікарів-стоматологів з метою отримання 

ортопедичної допомоги. За даними [63], високий рівень поширеності часткової 

відсутності зубів за останні роки є наслідком підвищеної потреби населення 

України (до 80%) у протезуванні незнімними конструкціями зубних протезів. 

Особливо звертає на себе увагу зростання часткової адентії серед хворих 

молодого віку. Також слід наголосити, що причиною виникнення часткових 

дефектів зубних рядів є несвоєчасне або нераціональне лікування дефектів 

твердих тканин зубів.  

Найпоширенішим способом лікування дефектів твердих тканин зуба, 

коли неможливо провести реставрацією коронкової частини внаслідок значного 

руйнування, є виготовлення суцільнолитої комбінованої коронки 

[59,108,190,238]. У випадку, якщо наявний дефект твердих тканин зуба, що 

супроводжується значними періапікальними змінами, унеможливлює 

збереження такого зуба, є прямі показання до видалення такого зуба з 

наступнимим заміщенням дефектів зубних рядів мостоподібними незнімними 

конструкціями. У випадку вибору опорного зуба недостатньо вивченим є 

питання доцільності збереження його вітальності. Тому нами було проведено 
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вивчення причин виникнення дефектів твердих тканин як у вітальних зубів, так 

і в депульпованих (у вже депульпованих, де є показання до депульпування та до 

повторного ендодонтичного лікування), а також проведення порівняльної 

оцінка резервних сил пародонта опорних зубів у залежності від їх 

функціонального стану (вітальності) за допомогою використання методики 

визначення витривалості до жувальних навантажень – гнатодинамометрії 

[45,46]. 

Значну увагу під час препарування вітальних опорних зубів із метою 

виготовлення незнімних естетичних протезів слід звертати на обсяг 

відпрепарованих тканин, оскільки збільшення обсягу препарування твердих 

тканин зубів прямо пропорційне частоті виникнення післяопераційної травми 

пульпи [137]. Також, окрім безпосереднього впливу, препарування на тканини 

зуба здійснює вплив на організм пацієнта в цілому та на його психоемоційний 

стан. Під час препарування на зуби діють травмуючі фактори — температура, 

вібрація тощо. Поверхня відпрепарованого дентину є вхідними воротами для 

інфекції, що через відкриті дентинні канальці може проникати в порожнину 

зуба та спричиняти виникнення пульпіту, тому доцільно проводити 

профілактичні та захисні заходи. Із цією метою багато авторів рекомендують 

виготовляти провізорні коронки [151]. 

Після проведеного обстеження 112 осіб нами виявлено 29 (26%) 

пацієнтів з інтактними зубними рядами. У 33 (29%) пацієнтів опорні зуби було 

збережено вітальними, у 50 (45%) пацієнтів були показання до проведення як 

первинного, так і повторного ендодонтичного лікування. Серед причин 

дефектів твердих тканин зубів, які виявлено в хворих із вітальними опорними 

зубами, найбільше ипадків спостерігалося серед ураження карієсом, що склало 

25 (75,8%) обстежених. У 7 (21,2%) хворих діагностовано некаріозне ураження 

зубів – гіпоплазію емалі, у 4 (12,1%) обстежених наявні клиноподібні дефекти. 

Найменше у пацієнтів із вітальними зубами виявлено такі причини дефектів 

твердих тканин, як патологічна стертість та травматична оклюзія – всього у 3 

(9,1%) хворих. 
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Що стосується хворих із девітальними опорними зубами, то тут розподіл 

причин дефектів твердих тканин виглядав наступним чином. Каріозний процес 

– також найчастіша причина звернень хворих в клініку ортопедичної 

стоматології, виявлена у 42 (80%). Зміну забарвлення діагностовано у 13 (26%) 

обстежених. Клиноподібні дефекти діагностовано у 10 (20%) хворих. У 8 (16%) 

хворих причиною руйнування твердих тканин були травматична оклюзія, 

патологічна cтертість спостерігалася у 5 (10%) обстежених. І лише у 4 (8%) 

хворих руйнування твердих тканин відбулося внаслідок гіпоплазії емалі. 

Аналізуючи отримані дані, слід констатувати, що серед обстежених 

пацієнтів із вказаними дефектами твердих тканин зубів та включеними 

дефектами зубних рядів, у яких опорні зуби було збережено вітальними, 

загальний відсоток чоловіків складає 54,5%, та є вищим, аніж відсоток жінок, 

який склав 45,5%.  

Проте, порівнюючи відсоткове співвідношення за статтю по групах, 

можна помітити, що розподіл пацієнтів із вітальними опорними виявився 

наступний: у віковій групі 30-39 років чоловіків було 4(42,9%), а жінок – 7 

(57,1%); у віковій групі 40-49 років незначно переважав відсоток чоловіків - 6 

(54,5%), відсоток жінок складав 5 (45,5%) при цьому - 38,3%. У віковій групі 

50-59 років співвідношення чоловіків по відношенню до жінок було набагато 

більше і відповідно у відсотках становило 8(72,7%) і 3(27,3%). 

Що стосується розподілу за статтю серед хворих із депцльпованими 

опорними зубами, то найбільша різниця була відмічена у віковій групі 40-49 

років, до жінок було набагато менше, ніж чоловіків, а саме – 5(28,7%). 

Протезування зубів незнімними мостоподібними протезами є найбільш 

поширеним методом лікування порушень цілісності зубного ряду [117]. 

Під час препарування вітальних зубів основне завдання лікаря – зберегти 

життєздатність пульпи, а також запобігти виникненню таких ускладнень, як 

перфорація пульпової камери, перегрів пульпи, виникнення післяопераційної 

чутливості. З метою контролю ходу препарування та збереження необхідної 

мінімальної товщини припульпарного дентину нами було враховано зони 
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безпеки Аболмасова-Клюєва, а також ми застосовували апарат ENDOEST 3D, 

за допомогою якого проводилася дентометрія – методика визначення відстані 

між поверхнею дентину та пульповою камерою в конкретній точці прикладання 

щупа [1]. На основі даної методики нами також розроблено та отримано 

раціоналізаторську пропозицію на спосіб препарування верхнього та нижнього 

центральних вітальних різців. Після проведення препарування та отримання 

відбитка з метою захисту поверхні дентину нами виготовлялися тимчасові 

коронки з безметилметакрилатної пластмаси Luxatemp DMG, фіксація яких 

здійснювалася на кальцієвмісний цемент. Нами було розроблено ощадливе 

тканинозберігаюче препарування твердих тканин, ретельна перевірка та 

адгезивна фіксація забезпечують сприятливий і довготривалий прогноз при 

використанні суцільнолитих комбінованих протезів. 

 Під час виконання дослідження нами проведено порівняння різних 

методів препарування твердих тканин у випадку верхнього та нижнього 

центральних різців із метою виготовлення незнімних металокерамічних 

конструкцій [211,212]. 

Із цією метою нами було проведено вивчення біомеханіки 

металокерамічної коронки, виготовленої на відпрепарований за 

запропонованим нами способом вітальний зуб, у випадку різних видів 

фізіологічного прикусу. Застосовувалися тривимірні скінченно-елементні 

моделі верхнього та нижнього різців. Для моделювання використовувалося 

середовище SolidWorks2015® /Simulation®. Тривимірні моделі, які 

створювалися в програмі SolidWorks2015, є параметричними. Модуль 

Simulation призначений для вирішення завдань механіки твердого 

деформованого тіла методом скінченних елементів. Дана методика 

зустрічається в ряді робіт як вітчизняних, так і закордонних вчених 

[38,84,139,180,238]. 

Результати аналізу моделі верхнього центрального різця у випадку 

прямого прикусу засвідчили, що міжзубний контакт відбувається по ріжучому 

краю, максимальні напруження будуть розташовані в ділянці металу гірлянди 
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ближче до середини апроксимальних поверхонь у межах147-161 МПа, а також 

у товщі керамічного облицювання в ділянці ріжучого краю в межах 44-58 МПа. 

Внаслідок моделювання ортогнатичного прикусу нами було розглянуто 

наступні варіанти:  

- міжзубний контакт локалізується в верхній третині коронки, що 

припадає на керамічне облицювання, максимальні напруження 

розташовуватимуться в ділянці металу гірлянди в пришийковій 

ділянці посередині піднебінної поверхні в межах140-168 МПа, в 

пришийковій ділянці посередині вестибулярної поверхні в межах 97-

112 МПа, а також у товщі керамічного шару в проекції ріжучого краю 

в межах 70-84 МПа; 

- глибоке перекриття, де міжзубний контакт локалізується в 

пришийковій третині коронки з піднебінної сторони в місці 

локалізації металевої гірлянди, максимальні напруження зосереджені 

в місці контакту зубів антагоністів, а також в пришийковій частині 

гірлянди в ділянці апроксимальних поверхонь в межах 90-121 МПа, а 

в товщі металу гірлянди в місці міжзубного контакту в межах 110-121 

МПа. 

Проаналізувавши модель нижнього центрального різця, встановлено, що 

у випадку прямого максимальні напруження в товщі кераміки виникають у 

ділянці ріжучого краю в межах 58,02 МПа – 61,62 МПа, та у пришийковій 

ділянці ці значення досягаютьть 43,51 МПа. У випадку дії жувального 

навантаження на ріжучий край коронки при ортогнатичному прикусі 

максимальні напруження в товщі керамічного облицювання будуть зосереджені 

в ділянці ріжучого краю, а також у пришийковій ділянці з вестибулярної 

поверхні та становитимуть відповідно 85,36 МПа і 55,54 МПа. 

Аналіз отриманих даних по групах дослідження показав наявність різниці 

рівня параметрів та залежність показників від обраного методу лікування, 

дозволив також порівняти ефективність лікування при застосуванні різних 

методів препарування.  
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На основі отриманих результатів нами було запропоновано спосіб 

препарування верхніх та нижніх центральних вітальних різців (рац.проп. 

№14/2759). Суть пропонованого способу полягає в тому, що що під місцевим 

знеболенням та водним охолодженням на вестибулярній та оральній поверхні 

шаровидним бором-маркером середньої зернистості в діаметрі 1,6 мм 

створюються маркувальні борізки на глибину 0,8 мм на верхньому 

центральному різці, а на нижньому – 0,4-0.5мм. На ріжучому краї та жувальній 

поверхні шаровидним бором середньої зернистості в діаметрі 1,5 мм 

створюються борідки на усю глибину робочої частини бора. Заокруглення 

борідок відбувається за допомогою циліндричного бора середньої зернистості з 

заокругленим кінцем. Сепарація міжзубних проміжків здійснюється за 

допомогою списоподібного бора. В пришийковій ділянці на рівні клінічної 

шийки зуба за допомогою циліндричного бора з прямокутним кінцем середньої 

зернистості створюється уступ із переходом на середину апрорксимальних 

поверхонь. За допомогою конусного бора із заукругленим кінцем середньої 

зернистості на оральній поверхні нарівні клінічної шийки зуба задається 

імітація уступа, яка на середині апроксимальних поверхонь переходить у 

круговий прямокутний уступ. Конвергенція стінок кукси відпрепарованого зуба 

становить 3-8°. За допомогою конусного бора здійснюється згладжування ребер 

між гранями поверхонь кукси. Зішліфування твердих тканин здійснюється під 

контролем дентометрії - методики вимірування товщини навколопульпарного 

дентину за допомогою приладу ENDO EST 3D. 

Також для порівняння ефективності лікування хворих із дефектами 

твердих тканин зубів та включених дефектів зубних рядів за допомогою 

суцільнолитих металокерамічних протезів у хворих з вітальними та 

девітальними опорними зубами нами було проведено аналіз результатів 

клінічних методів дослідження стану пародонта. Результати визначення 

жувального навантаження опорних зубів також зустрічаються в публікаціях 

ряду авторів [161,162,172,204]. 
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Аналізуючи гнатодинамометричні дослідження, відмічено, що у пацієнтів 

контрольної групи віком 30-39 років середній показник різців становив 

(323,7±4,9)Н, що було найвищим зафіксованим значенням, хоча достовірно не 

відрізнявся від даного показника (317,2±7,67)H вікової групи 40-49 років (р > 

0,05). Показники молярів контрольної групи у пацієнтів різного віку також 

достовірно не відрізнялися між собою. Показники пацієнтів з інтактними 

зубними рядами достовірно відрізнялися від показників пацієнтів до лікування, 

яким було показано ортопедичне лікування незалежно від функціонально стану 

опорних зубів. 

Гнатодинамометричні дані в групах хворих із вітальними опорними 

достовірно відрізнялися від показників хворих з девітальними опорними 

зубами. Так, числові значення у пацієнтів із вітальними зубами до початку 

лікування у хворих віком 30-39 років складали (295,3±5,4)Н, у віковій групі 40-

49 років і 50-59 років - (272,9±5,85) і (240,6±5,5)Н відповідно. Зокрема, у 

хворих у вікових групах, де було необхідно виконати депульпування опорних 

зубів, ці значення відповідно складали (249,5±4,59), (241,3±5,4) та 

(207,4±3,86)Н. 

На наступний день після проведення препарування вітальних опорних 

зубів та ендодонтичного лікування зубів, які підлягали депульпуванню, було 

відзначено зниження гнатодинамометричних показників. У хворих усіх вікових 

груп значення вітальних опорних зубів достовірно перевищували показники 

девітальних зубів. Найвищі значення гнатодинамометричного дослідження 

було зафіксовано через 3 місяці після фіксації незнімних суцільнолитих 

конструкцій.  

У віддалені терміни після фіксації незнімних конструкцій спостерігалася 

стабілізація даних гнатодинамометрії. Слід відмітити, що як у ранні, так і пізні 

періоди після фіксації незнімних конструкцій спостерігалася достовірна різниця 

між значенями резервних сил пародонта вітальних та депульпованих опорних 

зубів, що свідчить про ефективність збереження вітальних зубів. Значення 
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показників вітальних зубів зберігалися вищими показників депульпованих 

зубів. 

Ускладнення після проведення лікування розподілялися наступним 

чином. У віддалені терміни після лікування у хворих із вітальними опорними 

зубами наявність маргінального гінгівіту було виявлено у 9,1% у віковій групі 

50-59 років, пульпіту було виявлено в 9,1% у віковій групі 30-39 років, інших 

ускладень виявлено не було. У хворих із девітальними зубами наявність тріщин 

облицювання було виявлено 13,3% у віковій групі 30-39, наявність відколів 

облицювання – 6,7% у віковій групі 30-39, наявність маргінального гінгівіту - 

5,6% у віковій групі 50-59 років, наявність оголення кореня – 16,7% у віковій 

групі 40-49 років. Наявність вторинного карієсу - 5,6% у віковій групі 40-49 

років та 11,8% у віковій групі 50-59 років, рухомість опорного зуба – 5,9% у 

віковій групі 50-59 років, розцементування конструкції та чутливість при 

накушуванні виявлено в 6,7% у віковій групі 30-39 років. 

Пародонтальний індекс PI (Russell) до початку лікування складав 

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

(0,53+0,06) бала у даній віковій групі з девітальними опорними зубами, де 

опорні зуби необхідно було депульпувувати, ці показники достовірно різнилися 

від показників у контрольній групи що становили (0,08+0,02) бала. На 

наступний день після препарування відзначалося достовірне зростання даного 

показника до (1,00+0,07) бала у групі хворих з вітальними зубами, та до 

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

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, 

значення становили (1,4+0,06) бала. У віддалені терміни в усіх хворих 

спостерігалися найкращі показники даного індексу, які відповідно становили 

(0,27+0,04), (0,67+0,06) та (0,63+0,07), (1,07+0,08) бала. Через 12 місяців 

відбулася стабілізація значень індексу - до (0,71+0,02) бала для вітальних та 

(1,27+0,08) бала для депульпованих.  
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При порівнянні показників даного індексу вітальних та депульпованих 

опорних зубів до лікування та в різні терміни після фіксації мостоподібних 

конструкцій нами відмічено, що їхні значення у вікових групах 40-49 років та 

50-59 років на усіх етапах динамічного спостереження вони достовірно 

відрізнялися між собою, проте були вищими, ніж у віковій групі 30-39 років. 

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 із депульпованими 

зубами - (0,42+0,04) (0,54+0,05) (0,91+0,09) бала відповідно вказаних вікових 

груп. На наступний день після виконання препарування у хворих із вітальними 

опорними зубами та у хворих після депульпування спостерігалося достовірне 

зростання показників даного індексу, що свідчило про виражений запальний 

процес маргінального пародонта унаслідок виконаних маніпуляцій. Найвищі 

значення індексу зафіксовані у віковій групі 50-59 років у хворих із вітальними 

опорними зубами - (2,34+0,06) бала, а у хворих із девітальними зубами - 

(3,19+0,07) бала. Через 1 місяць відбулося зменшення запального процесу у 

хворих усіх вікових груп як із вітальними, так і з де вітальними опорними 

зубами. Через 3 місяці було зафіксовано найбільше зниження рівня показників: 

так, найнижчий показник був відмічений у хворих вікової групи 30-39 років, що 

у хворих із вітальними зубами становив (0,31+0,04) бала, а у хворих, де опорні 

зуби було депульповано - (0,63+0,07) бала. В пізні терміни відбувалася 

стабілізація клінічної ситуації, про що свідчать показники індексу, при чому 

через 12 місяців найкращі результати нами отримано в пацієнтів із 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. В усіх інших вікових 

групах показники вітальних зубів були достовірно нижчими, ніж у девітальних 

зубів. 

Проба Шіллера-Писарєва до лікування складалала (1,06+0,05) бала у 

віковій групі 30-39 років, де опорні зуби вітальні, та (1,21+0,08) бала у цій же 

віковій групі, де опорні зуби підлягали депульпуванню та достовірно 
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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 із 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 хворих із вітальними опорними зубами відзначалися на рівні 

(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 3 та 6 місяців як у хворих з вітальними опорними зубами, так і у 

хворих із депульпованими зубами було відмічено найкращі показники даної 

проби, а через 12 місяців відбулася стабілізація показників, які у групі хворих із 

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

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

Що стосується порівняння між собою аналогічних показників проби 

Шіллера-Писарева вітальних та депульпованих опорних зубів до лікування та в 

різні терміни після фіксації мостоподібних фіксацій, то в усіх вікових групах і 

на усіх етапах спостереження вони достовірно відрізнялися між собою як у 

ранні, так і віддалені терміни, що свідчить про наявність вираженого 

запального процесу пародонта девітальних зубів унаслідок депульпування. Дані 

про проведення індексної під час ортопедичного лікування описані в роботі ТА 

Петрушанко, НИ Беликова [100]. 

Після детального аналізу отриманих результатів проведених досліджень 

можна стверджувати про те, що після препарування опорних зубів за 

допомогою запропонованого нами способу та збереження їх вітальності 

очевидні суттєві переваги перед використанням депульпованих зубів, а за 

рахунок відсутності травмування ясен під час ендодонтичного втручання 

спостерігається покращення стану тканин маргінального краю ясен. 

Отже, проаналізувавши результати проведених досліджень, можна 

зробити висновок, що використання вітальних зубів у якості опорних – це 
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тканинозберігаючий підхід до протезування дефектів твердих тканин зуба, де 

неможливо застосувати пряму рестврацію, а також у випадку дефектів зубних 

рядів. Також збереження вітальності запобігає таким імовірним ускладненням 

під час ендодонтичного лікування, як відлам інструменту всередині кореневого 

каналу та створення апікальної перфорації. Відповідно до запропонованого 

нами способу здійснюється препарування твердих тканин, що не викликає 

ускладнень і зі сторони судинно-нервового пучка. Нами передбачено 

врахування топографії пульпової камери та контроль товщини 

навколопульпарного дентину, що дає змогу зберегти опорний зуб вітальним. 

Розроблена нами конструкція металокерамічної коронки на верхні та нижні 

різці дозволяє враховувати різні варіанти фізіологічного прикусу. Це в свою 

чергу знижує ризики користування конструкцією, оскільки проведений аналіз 

математичний напружено-деформованих станів вказує на ті місця в товщі 

конструкції, які слід урахувати та зміцнити на лабораторному етапі. Отримані 

дані гнатодинамометрії та індексної оцінки в різні терміни після проведеного 

протезування вказують на високу ефективність запропонованих нами способів 

лікування хворих із дефектами твердих тканин зубів і включеними дефектами 

зубних рядів, що дає змогу для їх повноцінного впровадження та застосування в 

стоматологічній практиці. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено вирішення актуальної проблеми ортопедичної 

стоматології - підвищення якості та вдосконалення методів діагностики стану 

твердих тканин і пародонта опорних зубів і впровадження оптимальних 

способів препарування твердих тканин зубів при виготовленні незнімних 

комбінованих естетичних суцільнолитих протезів. При цьому враховано 

функціональний стан пародонта та обґрунтовано доцільність і переваги 

використання вітальних опорних зубів над девітальними за допомогою 

клінічних і додаткових методів діагностики в різні терміни після проведеного 

ортопедичного лікування.  

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 та 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 становлять в межах 70-84 
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МПа та 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 перегрів 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 

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.  
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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 із вестибулярної поверхні слід виконувати на 

товщину 1,0-1,2 мм, створюючи при цьому 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 
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критичних напружень у твердих тканинах опорного зуба та конструкційних 

матеріалах незнімного протеза, запобігає виникненню ускладнень у різні 

терміни після лікування. 
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ДОДАТОК Б 

 

КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО З ДЕФЕКТАМИ ТВЕРДИХ ТКАНИН 

ЗУБІВ ТА ВКЛЮЧЕНИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ 

1. Прізвище, ім'я, по – батькові 

2. Вік: 30-39, 40-49, 50-59. 

3. Скарги: 

4. Об’єктивно:  

5. Прикус:  

6. Зубна формула: 

                

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

                

 

7. Причина дефекту твердих тканин зубів та включених дефектів зубних 

рядів 

7.1. Карієс 1 2 3 4 5 клас за Блеком 

7.2. Клиноподібні дефекти  

7.3. Патологічна стертість 

7.4. Гіпоплазія емалі 

7.5. Зміна кольору 

7.6. Ураження травматичного походження 

8. Дані Rtg – дослідження  

9. Діагноз 

10. Метод лікування 
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10.1. Препарування вітального зуба та виготовлення металокерамічної 

конструкції 

10.2. Ендодонтичне лікування опорного зуба первинне 

10.3. Ендодоничне лікування опорного зуба повторне внаслідок: 

10.3.1. Неякісного первинного ендодонтичного лікування 

10.3.2. Виявлення періапікальних запальних процесів 

10.3.4. Наявність уламків ендодотичних інструментів опорного зуба  

10.4. Виготовлення суцільнолитої металокерамічної конструкції 

11. План лікування 

 

ЩОДЕННИК ЛІКУВАННЯ 

Дата 

звернення 
Об'єм  виконаної роботи 
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ДОДАТОК В 

 

КЛІНІЧНА КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ПАРОДОНТУ ХВОРИХ 

ІЗ ДЕФЕКТАМИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ 

ТА ВКЛЮЧЕНИМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ 

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові 

2. Домашня адреса  

3. Вік 

4. Місце роботи, професія 

5. Скарги 

6. Зубна формула: 

7. Прикус 

8. Стан СОПР  

9. Показники перед лікуванням 

9.1. Індекс Сілнесс-Лое 

9.2. Індекс гігієни Рассела 

9.3. Проба Шиллера-Писарєва 

9.4. Індекс PBI 

9.5. Гнатодинамометрія 

9.6. ЕОД 

9.7. Дентометрія 

 

10. Метод лікування 

10.1.Суцільнолиті металокерамічні 

конструкції 

 

11. Показники на наступний день 

після лікування 

11.1. Індекс Сілнесс-Лое 

11.2. Індекс гігієни Рассела 

11.3. Проба Шиллера-Писарєва 

11.4. Індекс PBI 

11.5. Гнатодинамометрія 

 

 

12. Показники через 1 місяць 

12.1. Індекс Сілнесс-Лое 

12.2. Індекс гігієни Рассела 

12.3. Проба Шиллера-Писарєва 

12.4. Індекс PBI 

12.5. Гнатодинамометрія 

 

13. Показники через 3 місяці 

13.1. Індекс Сілнесс-Лое 

13.2. Індекс гігієни Рассела 

13.3. Проба Шиллера-Писарєва 

13.4. Індекс PBI 

13.5. Гнатодинамометрія 

 

14. Показники через 6 місяців 

14.1. Індекс Сілнесс-Лое 

14.2. Індекс гігієни Рассела 

14.3. Проба Шиллера-Писарєва 

14.4. Індекс PBI 

15.5. Гнатодинамометрія 

 

15. Показники через 12 місяців 

15.1. Індекс Сілнесс-Лое 

15.2. Індекс гігієни Рассела 

15.3. Проба Шиллера-Писарєва 

15.4. Індекс PBI 

15.5. Гнатодинамометрія 
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