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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Стан ротової порожнини має важливе значення для загального здоров’я 

організму та якості життя в цілому (Jin L., Lamster I., Mossey P., Varenne B., Warnakulasuriya S., Zero 

D., 2015). Стоматологічне здоров’я населення є об’єктом численних досліджень та впливає на такі 

аспекти людського буття, як якісне пережовування їжі, реалізація соціальних функцій трудової та 

комунікабельної діяльності (Manski R. et al., 2015; Sgan-Cohen H., Livny A., Listl S., 2015).  

Незважаючи на стрімкий розвиток галузі, запровадження в практику новітніх методик і 

технологій, дефекти твердих тканин зубів залишаються найпоширенішою формою уражень 

зубощелепної системи (Чижикова Т.С. та ін., 2015). Дефекти твердих тканин коронки зуба 

найчастіше утворюються внаслідок карієсу, некаріозних уражень у вигляді гіпоплазії, флюорозу, 

патологічного стирання, травми зубів, а також вроджених вад формування емалі та дентину в дітей 

(Чижикова Т.С. та ін., 2015; Мірчук Б.М. та ін., 2013; Біда В.І. та ін., 2015). 

Варто відзначити, що в сучасній клінічній практиці лікарям-стоматологам для заміщення 

дефектів твердих тканин зуба запропоновано методики прямої, непрямої та напівпрямої реставрації 

(Зотов П.П., 2012; Ковшарь І.П., Лабунець В.А., Стеценко Д.В., 2013; Dietschi D., Spreafico R., 2015).  

Ускладнення після реставрації часто зумовлені помилками, які допускають лікарі-стоматологи на 

етапі вибору методу лікування (Хватова М.Д., 2015). Базуючись на досягненнях стоматологічної науки 

в галузі покращання адгезії реставраційних матеріалів до тканин зуба відбулося поєднання показань до 

прямої і непрямої реставрації зубів (Радлинский С.В., 2004). Як наслідок, непрямий метод лікування 

використовується рідко (тільки 1,5 % зубів з усіх, що потребували, були відновленні вкладками) та 

збільшується кількість ускладнень (Ожоган З.Р., Герелюк В.І., Ожоган І.А., 2014; Носикова С.Н., 

2012).  

Для ухвалення правильного рішення щодо вибору методу лікування лікар повинен ураховувати 

декілька факторів: величину та локалізацію порожнин, причини, які призвели до втрати твердих 

тканин зубів, зміни в пародонті (Мрикаева М.Р., Скрыль А.В., Печерских Е.А., 2012). Існують 

клінічні випадки руйнування зубів, що будуть мати особливий підхід до вибору методу 

стоматологічного лікування, зокрема лікування приясенних дефектів, дефектів твердих тканин зубів 

після ендодонтичного лікування, дисколорит зуба, патологічна стертість (Афанасьева О.Ю., 

Соломатина Е.В., 2013). 

Вибір між прямим та непрямим методом реставрації ускладнюється тим, що залежить не від 

об’єктивних чинників, а від: власних знань, звичок, переваги та «стереотипів» лікаря-стоматолога 

щодо лікування таких патологій; згоди пацієнта, його фінансових можливостей та інших чинників, 

що не є критеріями доказової медицини. Допомогу при виборі методу відновлення зруйнованої 

коронки зуба та постановці діагнозу часто використовують запропонований В.Ю. Мілікевічем (1984) 

індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ) для І та ІІ класу порожнин за Блеком (Мілікевич 



В.Ю., 1984). Світова стоматологічна спільнота опирається на інші показники: «intercuspal distance» 

(міжгорбкова відстань), SI/STA (Zarow M.D., Arcangelo C., Paolone G., Paniz G., Felipe L., 2016). 

Незважаючи на високу зацікавленість цією проблемою науковців та практичних лікарів, а також 

значну кількість проведених досліджень, існує багато нерозв’язаних проблем при діагностиці та 

виборі методу лікування дефектів твердих тканин зубів (Листопад О.П., 2015). Вони є підставаю до 

нових наукових гіпотез, розробок, досягнень для ефективного лікування пацієнтів і покращання 

якості їхнього життя.  

Таким чином, перспективним є досконале вивчення проблеми вибору методу лікування дефектів 

твердих тканин зубів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є 

фрагментом науково-дослідних робіт кафедри стоматології ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» на тему: «Комплексна оцінка та оптимізація методів 

прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових 

груп» (№ держреєстрації 0114U001788) та «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для 

зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке проживає 

на антропогеннонавантажених територіях» (№ держреєстрації 0117U000946). Здобувач є 

співвиконавцем фрагментів зазначених НДР. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів шляхом удосконалення клінічної діагностики та розробки алгоритму 

стоматологічного лікування. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити розповсюдженість та клінічні особливості дефектів твердих тканин зубів, що 

впливають на вибір методу їхнього лікування. 

2. Оцінити залежність якості стоматологічного лікування пацієнтів від параметрів дефектів 

твердих тканин зубів. 

3. Удосконалити методики діагностики пацієнтів із патологією твердих тканин зубів. 

4. Розробити алгоритм стоматологічного лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 

5. Вивчити клінічну ефективність ранніх та віддалених результатів запропонованого алгоритму 

лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 

Об’єкт дослідження: особливості дефектів твердих тканин зубів. 

Предмет досліджень: дефекти твердих тканин зуба, клінічне обґрунтування та оцінка 

ефективності запропонованої методики діагностики та планування вибору методу лікування 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів.  

Методи дослідження. Клінічні – для оцінки стоматологічного статусу та визначення 

ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених результатів; рентгенологічні – для 



отримання додаткових даних про глибину руйнування; математичні – для визначення об’ємів 

коронок кожної групи зубів; механіко-математичні – для моделювання контактної взаємодії 

реставрації з тканинами зуба та уточненої оцінки міцності цієї композиції; антропометричні – для 

визначення об’ємів зубів, дефектів твердих тканин різних груп зубів та визначення об’ємів 

коронкової частини і пульпової камери; статистичні – для визначення вірогідності отриманих 

результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про поширеність різних 

видів дефектів твердих тканин в обстежених пацієнтів, які проживають на Прикарпатті. 

Підтверджено, що помилки на етапі вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів 

призводять до клінічних ситуацій із несприятливим прогнозом для таких зубів, аж до їхньої втрати.  

Уперше на підставі механіко-математичного моделювання контактної взаємодії реставрації з 

тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення міцності товщина стінки пошкодженого 

зуба повинна задовольняти умову h ≥ 0,175D. Із зменшенням товщини стінки коронки, у тканинах 

зуба виникають більші кільцеві напруження, темпи зростання кільцевих напружень підвищуються 

при зростанні коефіцієнта Пуассона реставраційного матеріалу, і тим стрімкіше, чим більша 

величина дефекту. Обґрунтовано, що великі осьові напруження, які виникають у нелікованих зубах 

із дефектами твердих тканин зуба, призводять до їхніх переломів. Побудована механіко-

математична модель контактної взаємодії реставрації з твердими тканинами зуба справджується у 

випадках більшого оклюзійного навантаження, що сприймає сама реставрація. Чим більший об’єм 

дефекту, тим більш чутлива відновлена структура до фізико-механічних характеристик реставрації, тим 

важливіший вибір матеріалу. Доведено, що старіння реставраційного матеріалу (актуально для 

пломбувальних матеріалів) призводить до збільшення еквівалентних напружень в тканинах зуба, 

знижуючи міцність реставрації. 

Уточнено антропометричні розміри об’ємів коронок різних груп зубів, об’ємів коронкових 

порожнин зубів та об’ємів дефектів твердих тканин. Проведені антропометричні дослідження та 

розрахунки VIC (volume index of cavity) для дефектів різних груп зубів дозволили оцінити величину 

втрати твердих тканин зуба при лікуванні пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів.  

Уперше за допомогою запропонованих нами електронного Excel-калькулятора для розрахунку 

об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів дефектів твердих тканин зубів у клінічних 

умовах обраховано значення VIC, що покращило об’єктивізацію діагностичного процесу при 

наявності цієї патології. 

Уперше розроблено анатомо-функціональну систематизацію для диференційованої оцінки 

величини дефектів зубів із метою застосування диференційованих діагностично-лікувальних 

підходів до лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 



Доведено високу клінічну ефективність та переваги запропонованого алгоритму вибору методу 

лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, що базується на запропонованій нами 

систематизації LOV/DD. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати доцільно використовувати 

для об’єктивізації діагностичного процесу за допомогою запропонованих електронного Excel-

калькулятора для розрахунку об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів дефектів 

твердих тканин зуба в клінічних умовах, що покращить діагностичний процес при наявності 

дефектів твердих тканин зуба. 

Розроблена та впроваджена в практику систематизація приясенних дефектів твердих тканин 

зубів сприяє об’єктивізації діагностичного процесу та диференційованому, діагностично-

лікувальному підходу при різних клінічних варіантах цієї локалізації.  

Розроблена та впроваджена в практику систематизація LOV/DD сприяє об’єктивізації 

діагностичного процесу та прокладає методологічний «місток наступності» між терапевтичною і 

ортопедичною стоматологією при лікуванні дефектів твердих тканин зубів. 

Обґрунтовано застосування при плануванні ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів розробленого алгоритму вибору методу лікування, що базується на 

запропонованій систематизації LOV/DD і може слугувати критерієм вибору при лікуванні вказаної 

патології. 

Впровадження результатів дослідження. Результати наукової роботи впроваджені в 

лікувальний процес центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (затв. 02.01.19 р.), кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 02.01.19 р.), кафедри стоматології 

ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 02.01.19 р.), 

кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (затв. 02.10.18 р.), 

кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 10.10.18 р.), КНП «КДЦ» Дніпровського району м. Києва 

(затв. 06.11.18 р.) та КНП «Дрогобицька міська стоматологічна поліклініка» (затв. 24.10.18 р.). 

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрі 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 

02.01.19 р.), кафедрі стоматології ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (затв. 02.01.19 р.), кафедрі терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» (затв. 25.09.18 р.) та кафедрі терапевтичної стоматології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

(затв. 17.10.18 р.). 



Особистий внесок здобувача. Автор самостійно здійснила патентно-інформаційний пошук, 

аналіз та узагальнення джерел літератури з питань, що становлять тему дисертаційної роботи. 

З’ясувала актуальність, сформувала мету та завдання дисертаційної роботи, провела вибір методів 

спеціальних досліджень. Самостійно зібрала матеріали для досліджень та здійснила аналіз клініко-

експериментальних досліджень, їхню статистичну обробку та написання дисертаційної роботи. 

Разом із науковим керівником сформулювала мету та завдання дослідження, провела обговорення 

одержаних результатів, формулювання висновків, підготовку наукових праць до друку. У 

друкованих роботах разом із співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали та висновки 

належать здобувачу.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації дисертації доповідалися та обговорювалися на ХІV Міжнародному конгресі студентів і 

молодих вчених (Тернопіль, 2010), міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених 

«Молодь медицині майбутнього» (Одеса, 2010), міжнародній науково-практичній конференції з 

дентальної імплантології «Стоматологія - вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку» 

(Івано-Франківськ, 2010), ХІ науковій конференції студентів і молодих вчених «Новини і 

перспективи медичної науки» (Дніпропетровськ, 2011), науково-практичній конференції 

«Інноваційні технології в сучасній стоматологічній практиці», у рамках проведення стоматологічних 

виставок «МЕДВІН-Стоматологія» (Івано-Франківськ, 2015, 2016, 2017, 2018), міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні технології хірургічної стоматології і щелепно-лицевої 

хірургії» (Івано-Франківськ, 2015), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa «Środowisko a stan zdrowia 

jamy ustnej» (Nałęczów, 2016) The 12th and 13th  YSA PhD Symposium at the Medical University of 

Vienna (Vienna, 2016, 2017), 6 Міжнародній стоматологічній конференції студентів і молодих вчених 

«Актуальні питання науково-практичної стоматології» (Ужгород, 2017), Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених «Медична наука - 2018» (Полтава, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 24 друковані праці, із них 6 статей у 

фахових наукових виданнях України, з яких 2 – огляд літератури, 1 – в іноземному журналі (The 

Pharma Innovation Journal), 14 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, 2 патенти України 

на корисну модель, 1 інформаційний лист.  

Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 199 сторінках 

машинописного тексту (основний текст роботи становить 126 сторінок) і складається з вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел та додатків. Список джерел літератури включає 236 праць, із них 110 – латиницею, 126 – 

кирилицею. Робота ілюстрована 12 таблицями та 42 рисунками. 

  



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал та методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань 

дослідження було проведено ряд клінічних та експериментальних досліджень. Загалом було 

обстежено 304 пацієнти для встановлення етіології, поширеності дефектів твердих тканин зубів, 

ускладнень, що виникають при такій патології. На першому етапі дослідження з обстежених 304 

пацієнтів – 80 пацієнтів були залучені до груп обстеження. Першу групу склали 40 пацієнтів, в яких, 

згідно з традиційними показаннями і протоколами лікування, показано виготовляти пряму 

реставрацію; другу групу склали 40 пацієнтів, яким показано виготовляти непряму реставрацію. На 

другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності запропонованих методів діагностики та 

систематизації дефектів твердих тканин зубів нами було виділено третю групу – 40 пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів різної локалізації, яким проводили стоматологічне лікування за 

запропонованим нами алгоритмом та оцінка можливості і ефективності використання нашої 

систематизації в клініці. Клінічні обстеження пацієнтів проводилися за класичними методиками. 

Обстеження полягало в зборі скарг, анамнезу, зовнішньому обстеженні та об’єктивному дослідженні 

зубо-щелепової ділянки. При обстеженні пацієнтів ураховували скарги, що пов’язані з раніше 

виготовленими реставраціями, термін користування реставрацією, матеріал, спосіб виготовлення, 

стан самої реставрації за модифікованою методикою USPHS (United States Public Health Service), 

об’єм дефекту, залишок твердих тканин опорних зубів після препарування, стан зубів антагоністів, 

прикус, ІРОПЗ, оклюзійні  співвідношення. Дані обстежень заносилися в розроблені нами спеціальні 

карти.  

Експериментальне дослідження включало в себе: антропометричні дослідження, механіко-

математичне моделювання контактної взаємодії  реставрації з тканинами зуба, методи 

математичного розрахунку і обчислення об’ємів коронок зубів та об’ємів дефектів твердих тканин 

для кожної групи зубів. 

При проведенні антропометричних досліджень ми запропонували власну методику визначення 

об’ємів зубів, дефектів твердих тканин різних груп зубів, коронкової порожнини зуба. Об’єм 

коронкової порожнини зуба та загальний об’єм коронки зуба ми визначали шляхом внесення 

кремоподібної речовини за допомогою інсулінового шприца в порожнини досліджуваних зубів і у 

відбитки цих зубів.  

При механіко-математичному моделюванні контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба 

об’єктом дослідження був напружено-деформований стан композиції «зуб-пломба» або «зуб-вкладка» 

з урахуванням контактної взаємодії твердих тканин зуба з пломбою (вкладкою). Досліджували 

поведінку кусково-однорідної пружної композиції під дією жорсткого штампу, яка моделює поведінку 

відновленого зуба під дією жувального навантаження.  



Для визначення об’ємів коронок для кожної групи зубів були використані адекватні геометричні 

моделі. Ми моделювали коронки зубів групи молярів і премолярів у вигляді зрізаних конусів з 

усередненими лінійними розмірами, а групи різців та ікол у вигляді трикутної призми з 

усередненими окремими лінійними розмірами чи без усереднення відповідно. Із використанням 

побудованих моделей були проведені математичні розрахунки для обчислення об’ємів коронок 

зубів на основі їхніх лінійних розмірів і отриманих нами розрахункових формул. 

Для оцінки розроблених нами систематизацій дефектів було сформовано 3 групи експертів. 

Результати оцінки заносилися в спеціально розроблену карту. Оцінка достовірності різниці в 

результатах вимірювань експертних груп проводилася за χ2-критерієм. Для оцінки рівня досягнення 

завдань способу діагностики і систематизації дефектів твердих тканин зубів була розроблена анкета 

опитування.  

Отримані результати в ході виконання дисертаційного дослідження піддавали статистичній 

обробці методом варіаційної статистики (середнє арифметичне, стандартна похибка, 

середньоквадратичне відхилення, довірчий інтервал) на персональному комп’ютері при 

застосуванні пакету статистичних програм «Microsoft Excel – 2015» і «Statistica – 8,0». 

Результати власних досліджень та їх обговорення. Аналіз даних, отриманих нами щодо 

розподілу обстежених осіб за віком свідчить, що найбільше було обстежено пацієнтів у віці 35-44 

роки – (46,3±5,6) % (37 осіб), а найменше – у групі 45-54 роки – (3,8±2,1) % (3 особи). Розподіл осіб 

за іншими віковими групами відбувався так: 20-24 роки – (10,0±3,4) % (8 осіб), 25-29 роки – 

(15,0±4,0) % (12 осіб), 30-34 роки – (25,0±4,8) % (20 осіб). Гендерний розподіл пацієнтів: нами було 

обстежено 36 чоловіків (45,0±5,6) % та 44 жінки (55,0±5,6) %. При порівнянні термінів звернень 

після проведеного раніше лікування встановили: (21,3±4,6) % (17 осіб) – ускладнення виникали в 

короткі терміни до 6 місяців; (32,5±5,2) % (26 осіб) – ускладнення спостерігалися до 1-річного 

терміну користування реставрацією, (22,5±4,7) % (18 осіб) – ускладнення спостерігалися до 2-річного 

терміну користування реставрацією, (23,8±4,8) %  (19 осіб) – ускладнення спостерігалися до 3-

річного терміну користування реставрацією.  

Усім пацієнтам І групи були виготовлені раніше прямі реставрації. Клінічну оцінку реставрацій 

проводили за методикою USPHS. Причому в усіх досліджуваних групах були пацієнти, в яких ці 

реставрації потребували заміни (з оцінкою Charlie (C)). Невідповідність анатомічної форми (AF) 

виявлено у 6 випадках (15,0±5,6) %, порушення крайової адаптації (MA) в 11 реставраціях (27,5±7,1) 

%, шорсткість поверхні (SR) у 8 (20,0±6,3) % випадках,  наявність крайового забарвлення (MD) – у 9 

реставраціях (22,5±6,6) %. На дискомфорт/чутливість (OF) скаржились 8 (20,0±6,3) % пацієнтів. 

Ознаки вторинного карієсу (SC) виявили в 14 (35,0±7,5) % випадках. 

Другу групу склали 40 пацієнтів, в яких, згідно з традиційними показаннями і протоколами 

лікування, показано виготовляти непряму реставрацію. Двом пацієнтам (5,0±3,4) % ІІ групи були 



виготовлені раніше непрямі реставрації, а 38 (95,0±3,4) % –  прямі реставрації. У пацієнтів із 

непрямою реставрацією спостерігали такі ускладнення: 1 (50 %) випадок – порушення фіксації 

(розцементування), і ще 1 (50 %) випадок – скол частинки непрямої реставрації. Безумовно, надто 

мала вибірка пацієнтів була нерепрезентативною і не дала нам об’єктивної інформації про 

ускладнення при лікуванні непрямими реставраціями. 

Підгрупа пацієнтів, в яких виявлені ускладнення при виготовленні прямих реставрацій, склала 

38 пацієнтів. Невідповідність анатомічної форми (AF) відмічено в 15 (39,5±7,9) % випадках. Із них у 

10 (26,3±7,1) % ми спостерігали значну втрату  реставраційного матеріалу (дефект реставрації), що є 

показом до заміни реставрації. А в 5 (13,2±5,5) % випадках виявлено порушення анатомічної форми 

зубів при моделюванні прямої реставрації. У 15 (39,5±7,9) % випадках ми виявили відсутність 

реставрації. У пацієнтів другої групи, згідно з класифікацією AAЕ, ми спостерігали 4 (10,5±5,0) % 

випадки перелому горба «Fractured Cusp» (ІІ група за ААЕ). Прогноз для таких зубів сприятливий і 

подальша тактика лікування залежала від глибини приясенного руйнування. Виявили два (5,3±3,6) 

% випадки перелому зуба «Cracked Tooth» (ІІІ група за ААЕ). Прогноз для таких зубів сумнівний і 

залежав від глибини тріщини в корені. У 2 (5,3±3,6) % випадках ми спостерігали повний перелом 

зуба «Split Tooth» (ІV група за ААЕ). Прогноз для таких зубів був несприятливий, і такі зуби 

підлягали видаленню. Таким чином, проведені нами дослідження дозволяють констатувати, що 

помилки на етапі вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів призводять до клінічних 

ситуацій із несприятливим прогнозом для таких зубів аж до їхньої втрати. 

У результаті вивчення поширеності дефектів твердих тканин зубів нами була проаналізована 

групова приналежність зубів та встановлено, що найбільша кількість дефектів виявлена в жувальній 

групі зубів, при цьому не спостерігається значної залежності між зубами верхньої та нижньої щелеп. 

На молярах виявлено 511 дефектів твердих тканин, що становило (38,9±1,3) %, премолярах – 390 

дефектів, що склало (29,7±1,3) %. Ікла уражаються значно рідше, нами виявлено 72 дефекти, це склало 

(5,5±0,6) %. На різцях 339 дефектів – (25,8±1,2) %. Проведені дослідження дозволили систематизувати 

види дефектів для всіх груп зубів та оцінити розповсюдженість різних видів дефектів твердих тканин в 

обстежених пацієнтів, які проживають на Прикарпатті. 

На підставі механіко-математичного моделювання контактної взаємодії реставрації з тканинами 

зуба нами встановлено, що для забезпечення міцності товщина стінки пошкодженого зуба повинна 

задовольняти умову h ≥ 0,175D. Із зменшенням товщини стінки коронки, у тканинах зуба виникають 

більші кільцеві напруження, темпи зростання кільцевих напружень підвищуються при зростанні 

коефіцієнта Пуассона реставраційного матеріалу, і тим стрімкіше, чим більша величина дефекту. 

Обгрунтовано, що великі осьові напруження, які виникають у нелікованих зубах із дефектами 

твердих тканин зуба, призводять до їхніх переломів. Побудована механіко-математична модель 

контактної взаємодії реставрації з твердими тканинами зуба справджується у випадках більшого 



оклюзійного навантаження, що сприймає сама реставрація. Чим більший об’єм дефекту, тим більш 

чутлива відновлена структура до фізико-механічних характеристик реставрації, тим важливіший 

вибір матеріалу. Доведено, що старіння реставраційного матеріалу (актуально для пломбувальних 

матеріалів) призводить до збільшення еквівалентних напружень у тканинах зуба, знижуючи міцність 

реставрації. 

Аналізуючи результати антропометричного дослідження встановлено, що у фронтальній групі 

зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова порожнина зуба займає до 10 % об’єму його коронки, а 

в жувальній групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова порожнина зуба займає до 5 % 

об’єму його коронки. Проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC для дефектів 

різних груп зубів дозволяють оцінити величину втрати твердих тканин при лікуванні пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів. 

Поряд із цим здійснювали математичний розрахунок і обчислення об’ємів коронок зубів та 

об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи зубів. Для зручності обчислень об’ємів коронок 

зубів нами розроблений електронний Excel-калькулятор. Згідно з результатами наших досліджень, 

можна підсумувати, що за допомогою запропонованих нами електронного Excel-калькулятора для 

розрахунку об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів порожнин зуба в клінічних 

умовах ми можемо обрахувати значення VIC, що покращить об’єктивізацію діагностичного процесу 

при наявності дефектів твердих тканин зуба. 

За результатами наших досліджень запропонований спосіб діагностики і систематизації 

приясенних дефектів твердих тканин зубів. Діагностика здійснюється за допомогою 

пародонтального зонда. Для описання глибини розташування приясенного краю порожнини щодо 

рівня ясен ми використовували показник степеня, значення якого буде рівне відстані (вираженій 

цілим числом у міліметрах) від рівня епітеліального прикріплення до найглибшої точки приясенного 

краю порожнини. Якщо дно порожнини розташоване над’ясенно, перед показником степеня 

ставимо знак «+», під’ясенно – перед показником степеня ставимо знак «-», на рівні епітеліального 

прикріплення – «0».  

Наступним етапом удосконалення діагностичного процесу дефектів твердих тканин зуба стало 

вирішення проблеми систематизації і вибору тактики стоматологічного лікування пацієнтів із цією 

патологією. У результаті проведеного дослідження запропоновано систематизацію дефектів твердих 

тканин зубів LOV/DD. Перший поділ дефектів ми провели за глибиною ураження: depth of 

destruction (DD): 0 – порожнина не визначається (демінералізація, дисколорит, зміни анатомічної 

форми зуба); 1 – ураження емалі та початкове ураження дентину, глибина порожнини в межах 

зовнішньої 1/3 дентину; 2 – помірне ураження дентину, глибина порожнини в межах середньої 

третини дентину; 3 – глибоке ураження дентину, глибина порожнини в межах навколопульпового 

дентину, 4 – зуби після ендодонтичного лікування. Наступний поділ ми проводили по кількох 



параметрах: об’єм дефектів твердих тканин різних груп зубів (Volume), оклюзійне навантаження, що 

буде нести майбутня реставрація (Occlusion), місце розміщення дефектів (Location). Таким чином 

було поділено дефекти на 4 групи (рис. 1). Ми назвали нашу систематизацію LOV/DD.  

Пропонуємо її записувати у вигляді дробу, де у чисельнику числом позначаємо місце 

розміщення дефектів LOV, а в знаменнику – глибину ураження DD. Наприклад: 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 

2/0 і так далі. Для всіх видів порожнин, що локалізовані в пришийковій ділянці ми додали нашу 

раніше описану систематизацію і в записі дробу у чисельнику відзначали знаком степеня рівень 

пришийкового розташування порожнини. Наприклад: 2+1 /3, 30/4 і так далі.  

Пацієнту після видалення уражених тканин проводили виміри за допомогою мікрометра у 

фронтальній групі зубів ширини збереженої вестибулярної поверхні, а в боковій групі зубів – 

товщини збереженої стінки. Розраховували співвідношення товщини стінки до діаметру зуба та 

враховували втрату опорних горбів у боковій групі зубів, визначали глибину ураження. Базуючись 

на цих вимірах, ми провели діагностування за допомогою систематизації LOV/DD і вибрали метод 

лікування згідно з алгоритмом (табл. 1).  

 

Рис. 1. Систематизація LOV/DD, поділ LOV 

 

Для перевірки ефективності запропонованого алгоритму було проведене лікування згідно з 

запропонованим нами алгоритмом, та спостереження за 40 пацієнтами 3-ї групи. Лікування методом 

прямої реставрації проведено 30 пацієнтам, а 10 – проведено лікування методом непрямої 

реставрації. Клінічну оцінку реставрацій проводили за модифікованою методикою USPHS одразу 

після встановлення реставрацій та через 6, 12 місяців в усіх пацієнтів 3-ї групи дослідження. 

Безпосередньо після встановлення реставрації всі 40 пацієнтів отримали оцінки А (Alpha) у 100 % 

випадків за критеріями USPHS. Наступним етапом було оцінка виготовлених нами реставрацій 

через 6 місяців. За всіма критеріями USPHS усі реставрації відповідали оцінці А і В. При оцінці 

реставрацій у пацієнтів 3-ї групи через 12 місяців після лікування лише в одному клінічному 

випадку (2,5±2,5) % ця реставрація потребувала заміни (з оцінкою Charlie (C)). Проаналізувавши 



результати дослідження ускладнень у 3-й групі, нами відмічено, що в цих пацієнтів не 

спостерігалися випадки різних типів переломів зубів, втрати зубів. 

 

Таблиця 1 

Алгоритм вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів 

Вид лікування Систематизація LOV/DD 

Пряма реставрація Дефекти 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4; 

Дефекти 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; 

Дефекти 3/0, 3/1, 3/2 

Непряма реставрація Дефекти 3/3, 3/4 

Дефекти 4/1, 4/2 

Дефекти 4/0* 

Штучні естетичні коронки Дефекти 4/3, 4/4** 

 

Примітки:  

*Тактика ведення таких хворих із дефектами 4/0 залежить від етіології та глибини зміни 

кольору зуба.  

**Тактика ведення таких хворих із дефектами 4/4: для відновлення культі зуба 

рекомендуємо встановлення скловолоконних штифтів. 

 

Отримані результати досліджень обґрунтовують доцільність використання алгоритму вибору 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на систематизації LOV/DD. 

Ефективність запропонованого алгоритму складала (97,5±2,5) %. 

За результатами оцінювання можливості та ефективності використання нашої систематизації в 

клініці за допомогою χ2-критерію і за результатами анкетування встановлено, що суттєвої різниці в 

результатах оцінки експертними групами параметрів нашої систематизації LOV/DD немає, її 

доцільно використовувати в клінічних умовах для діагностики дефектів твердих тканин зуба. 

Таким чином, можна підсумувати, що запропонована систематизація заповнює очевидну 

прогалину в академічних уявленнях про дефекти твердих тканин, відкриває перспективи 

знаходження консенсусу щодо диференційованих діагностично-лікувальних підходів при 

стоматологічному лікуванні пацієнтів із цією патологією та прокладає методологічний «місток 

наступності» між терапевтичною і ортопедичною стоматологією в царині лікування дефектів 

твердих тканин зубів. 

 



ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і практичне вирішення наукової задачі, 

яка полягає у вивченні методики діагностики та планування вибору методу лікування пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів, що дало можливість розробити нові диференційні клініко-

діагностичні підходи та вдосконалити тактику лікування таких пацієнтів. 

1. Встановлено, що найбільша кількість дефектів виявлена в жувальній групі зубів: на молярах 

виявлено 511 дефектів твердих тканин, що становило (38,9±1,3) %, на премолярах – 390 дефектів, 

що склало (29,7±1,3) %, на різцях виявлено 339 дефектів – (25,8±1,2) %. Ікла уражаються значно 

рідше – 72 дефекти, це склало (5,5±0,6) %. Проведені нами дослідження дозволили систематизувати 

види дефектів для всіх груп зубів та оцінити розповсюдженість різних видів дефектів твердих 

тканин у досліджуваних пацієнтів, які проживають на Прикарпатті. 

2. У результаті проведеного аналізу встановлено, що тільки в 5% випадків спостерігали 

правильний вибір лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, яким показано 

виготовлення непрямої реставрації. Проаналізувавши результати дослідження ускладнень у цій 

групі пацієнтів, нами відмічено, що у (39,5±7,9) % випадків спостерігалася невідповідність 

анатомічної форми зуба через дефекти пломби чи неправильне моделювання реставрації. У 

(39,5±7,9) % випадках – відсутність реставрації, у (5,3±3,6) % випадках – перелом зуба «Cracked 

Tooth», а у (5,3±3,6) % – повний перелом зуба «Split Tooth», що привів до його втрати. 

3. За результатами механіко-математичного моделювання контактної взаємодії реставрації з 

тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення міцності товщина стінки пошкодженого 

зуба повинна задовольняти умову h ≥ 0,175D, тобто бути не меншою 17,5 % від величини діаметра 

коронки зуба. Із зменшенням товщини стінки коронки в тканинах зуба виникають більші кільцеві 

напруження. На основі проведеного аналізу ми можемо стверджувати, що великі осьові напруження, 

що виникають у нелікованих зубах із дефектами твердих тканин зуба, призводять до їхніх 

переломів.  

4. Антропометричними дослідженнями встановлено, що у фронтальній групі зубів верхньої та 

нижньої щелепи коронкова порожнина зуба займає до 10 % об’єму його коронки, а в жувальній 

групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова порожнина зуба займає до 5 % об’єму його 

коронки. Проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC для дефектів різних груп зубів 

дозволили оцінити величину втрати твердих тканин при лікуванні пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів.  

5. За показниками клініко-статистичного дослідження доведено ефективність і переваги 

запропонованого алгоритму вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на 

запропонованій нами систематизації LOV/DD. При оцінці якості проведеного лікування через 1 рік 

встановлено, що ефективність запропонованого алгоритму склала (97,5±2,5) %. 



ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для об’єктивізації діагностичного процесу за допомогою запропонованих нами електронного 

Excel-калькулятора для розрахунку об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів порожнин 

зуба в клінічних умовах рекомендуємо обраховувати значення VIC, що покращить діагностичний 

процес при наявності дефектів твердих тканин зуба. 

2. Пропонуємо для об’єктивізації діагностичного процесу використовувати в клініці 

систематизацію приясенних дефектів твердих тканин зубів. Для описання глибини розташування 

приясенного краю порожнини щодо рівня ясен доцільно використовувати показник степеня, 

значення якого буде рівне відстані (вираженій цілим числом у міліметрах) від рівня епітеліального 

прикріплення до найглибшої точки приясенного краю порожнини. Діагностику доцільно 

здійснювати за допомогою пародонтального зонда. Якщо приясенний край порожнини 

розташований над’ясенно, перед показником степеня ставимо знак «+», якщо під’ясенно, перед 

показником степеня ставимо знак «–», якщо приясенний край порожнини на рівні епітеліального 

прикріплення показник степеня-«0».  

3. Рекомендуємо використовувати систематизацію LOV/DD для об’єктивізації діагностичного 

процесу при лікуванні дефектів твердих тканин зубів. Пацієнту після видалення уражених тканин, 

провести виміри за допомогою мікрометра у фронтальній групі зубів ширини збереженої 

вестибулярної поверхні, а в боковій групі зубів – товщини збереженої стінки. Розрахувати 

співвідношення товщини стінки до діаметру зуба та врахувати втрату опорних горбів у боковій 

групі зубів, визначити глибину ураження. Базуючись на цих вимірах, провести діагностування за 

допомогою систематизації LOV/DD.  

4. При плануванні ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів 

рекомендується використовувати розроблений алгоритм вибору методу лікування дефектів твердих 

тканин зубів, що базується на запропонованій нами систематизації LOV/DD. При дефектх 3/3, 3/4, 

4/1, 4/2 доцільно використовувати непряму реставрацію, при дефектах 4/3, 4/4 – штучні коронки, а у 

всіх інших випадках лікування проводити методом прямої реставрації. 
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АНОТАЦІЯ 

Бульбук О. В. Клініко-експериментальне обґрунтування  ортопедичного лікування 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22. – 

стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», МОЗ України, 

2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню методик діагностики та обґрунтуванню вибору 

методу лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 

Обстежено 304 пацієнти, із яких 120 пацієнтів були залучені до груп обстеження. Підтверджено, 

що помилки на етапі вибору методу лікування дефектів твердих тканин призводять до клінічних 

ситуацій із несприятливим прогнозом для таких зубів, аж до їхньої втрати. Встановлено, що для 

забезпечення міцності реставрації товщина стінки пошкодженого зуба повинна бути не меншою 

17,5 % від величини діаметра коронки зуба. Запропоновано систематизацію для оцінки дефектів 

твердих тканин зубів. Доведено високу клінічну ефективність запропонованого алгоритму вибору 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на запропонованій систематизації 

LOV/DD.  

Ключові слова: систематизація, дефект твердих тканин зуба, діагностика, реставрація, 

алгоритм вибору лікування. 

АННОТАЦИЯ 

Бульбук Е. В. Клинико-экспериментальное обоснование ортопедического лечения 

пациентов с дефектами твердых тканей зубов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.22. – стоматология. ДВНЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет», 

МЗ Украины, 2019. 

Диссертационная работа посвящена изучению методик диагностики и обоснованию выбора 

метода лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов. 



Обследовано 304 пациента, из которых 120 пациентов были привлечены к группам 

обследования. Подтверждено, что ошибки на этапе выбора метода лечения дефектов твердых тканей 

приводят к клиническим ситуациям с неблагоприятным прогнозом для таких зубов, вплоть до их 

потери. Установлено, что для обеспечения прочности реставрации толщина стенки поврежденного 

зуба должна быть не менее 17,5 % от величины диаметра коронки зуба. Предложено 

систематизацию для оценки дефектов твердых тканей зубов. Доказана высокая клиническая 

эффективность предложенного алгоритма выбора метода лечения дефектов твердых тканей зубов, 

который основан на предложенной систематизации LOV/DD.  

Ключевые слова: систематизация, дефект твердых тканей зуба, диагностика, реставрация, 

алгоритм выбора лечения. 

ANNOTATION  

Bulbuk O. V. Clinical and experimental substantiation of orthopedic treatment of patients with 

defects of hard dental tissues. – The manuscript. 

Dissertation for a candidate degree in medical sciences, by specialty 14.01.22 – stomatology. – State 

University «Ivano-Frankivsk National Medical University», 2019. 

The dissertation is devoted to the study of methods of diagnosis and the substantiation of the choice of 

the method of treatment of patients with defects of hard tissues of teeth. 

According to the goal and the current research objectives, a number of clinical and experimental 

researches were conducted. Experimental research included anthropometric researches, mechanical and 

mathematical modeling of contact interaction of restoration with tooth tissues, methods of mathematical 

calculation and calculation of volume of crowns of teeth and volume of dental cavities for each group of 

teeth. We examined 304 patients, of which 120 patients were included in the study groups. As a result of 

clinical examination of patients, it was found that only in 5 % of cases there was a correct choice of 

treatment for patients with defects in solid dental tissues, which showed the production of indirect 

restoration. After analyzing the results of the research of complications in this group of patients, we noted 

that in (39,5±7,9) % of cases there was a discrepancy between the anatomical form of the tooth due to 

filling defects or improper simulation restoration in (39,5±7,9) % of cases - no restoration, in (5,3±3,6) % of 

cases, we observed a fracture of the tooth «Cracked Tooth», and in (5,3±3,6) % of cases, a complete 

fracture of the tooth «Split Tooth», which led to their loss. It was found that the greatest number of defects 

was found in the chewing group of teeth: 511 defects of solid tissues were found on molars, which was 

(38,9±1,3) %, premolars - 390 defects, which was (29,7±1,3) %, on incisors revealed 339 defects – 

(25,8±1,2) %. Fangs are affected much less often, as evidenced by the detection of 72 defects, which make 

up (5,5±0,6) %. Our researches allowed us to systematize defects for all groups of teeth and to estimate the 



prevalence of various types of defects in hard tissues in the studied patients who live in the Precarpathian 

region. 

According to the results of mechano-mathematical modeling of the contact interaction of restoration 

with the tissues of the tooth, we have established that to ensure strength, the thickness of the wall of the 

damaged tooth must satisfy the condition, that is not less than 17,5 % of the diameter of the crown of the 

tooth. With a decrease in the thickness of the crown wall in the tissues of the tooth, there are large ring 

tensions.  

Analyzing the results of anthropometric research, it was established that in the frontal group of teeth of 

the upper and lower jaw the crown part of the tooth cavity occupies up to 10 % of its crown volume, and in 

the chewing group of teeth of the upper and lower jaw up to 5 % of its volume crowns. We calculation of 

the volume of crowns of teeth and volume of dental cavities for each group of teeth were carried out. We 

developed an electronic Excel calculator. 

According to the results of our research, on the first step in improving the diagnostic process we have 

proposed a method of diagnosis and systematization of defects located in the gingival part of any tooth. The 

next stage we have proposed the systematization of defects in hard tissues of teeth LOV/DD and the 

algorithm for choosing a method for treatment of defects in hard tissues of teeth based on the 

systematization of LOV/DD, which can serve as a criterion for selection for the treatment this pathology. 

The high clinical efficiency and advantages of the proposed algorithm for choosing the method of 

treatment of defects in hard dental tissues based on our proposed LOV/DD systematization have been 

proved. The obtained research results substantiate the expediency of using the algorithm for choosing the 

method for treatment of defects in hard tissues of teeth, based on the systematization of LOV/DD. The 

efficiency of the proposed algorithm was (97,5±2,5)  %.  

Thus, we can conclude that the proposed systematization fills the obvious gap in academic 

representations of defects in solid tissues, opens the prospect of finding a consensus on differentiated 

diagnostic and therapeutic approaches in dental treatment of patients with this pathology and lays a 

methodological “bridge of continuity” between therapeutic and orthopedic methods of treatment in the field 

of treatment of defects of hard tissues of teeth.  

 Key words: systematization, defect of hard tissues of a tooth, diagnostics, restoration, algorithm of 

choice of treatment. 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ІРОПЗ – індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба 

ЛІПЗ – лінійний індекс пошкодження зуба 

CAD/CAM – Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing: автоматизований дизайн / 

автоматизоване виробництво 

CMR – Cervical Margin Relocation, переміщення пришийкового краю 

FDI – World Dental Federation, Всесвітня стоматологічна федерація 

LOV/DD – класифікації порожнин Location, Occlusion, Volume / Depth of Destruction 

SI/STA – класифікації порожнин site/stage 

USPHS – United States Public Health Service, методика клінічної оцінки реставрацій 

VIC – volume index of cavity або об’ємний індекс порожнини 

WHO – World Health Organization, Всесвітня організа́ція охоро́ни здоро́в’я  
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