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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Актуальність теми. За останнi роки в стоматології відмічається 

зростання впровадження наукових розробок у медичну практику, однак 

застосування науково обгрунтованих підходів у роботі практичних лікарів - 

стоматологів залишається досить проблемним. Одним із таких різнопланових 

підходів до лікування пацієнтів в ортопедичній стоматології є відновлення 

зруйнованої коронкової частини зуба, яка є однією з найпоширеніших видів 

патології зубо-щелепної системи, і зустрічається у 60 – 90% хворих (Макєєв 

В.Ф., 2012; Ожоган З.Р. 2015). 

           До втрати коронкової частини зуба призводять травми, ускладнення 

каріозного процесу, патологічна стертість твердих тканин зубів, клиноподібні 

дефекти, переломи депульпованих зубів (Рожко М.М., Неспрядько В.П., 2003). 

У різних клінічних ситуаціях корені зубів можуть бути придатні до 

ортопедичного лікування наявності показань до застосування штифтових 

конструкцій. Зокрема, якщо тверді тканини кореня знаходяться на рівні ясен, 

відсутній хронічний запальний процес у ділянці верхівки кореня, а довжина 

кореня не менша, ніж висота коронкової частини. При викривленні кореня, 

неякісно запломбованому кореневому каналі, глибокому прикусі або глибокому 

різцевому перекритті, поздовжніх або косих переломах коренів вони є 

протипоказані до протезування і застосування в якості опори штифтових 

конструкцій (Аболмасов М.Г. та ін., 2013). Ортопедичне лікування в разі 

наявності дефектів твердих тканин із руйнуванням понад 80% коронкової 

частини зубів дає можливість використати корінь зуба, запобігти атрофії 

коміркового відростка, стабілізувати клінічний стан пародонту і одночасно 

відновити цілісність зубних рядів (Чулак Л.Д., Бас А.О., 2005; Біда В.І., 

Германчук С.М., 2012; Рожко М.М., 2013). 

 Відомі сучасні методи лікування дефектів коронкової частини 

штифтовими конструкціями, до яких можна віднести такі, як відновлення 
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коронкової частини зуба суцільнолитими металевими коронково-кореневими 

куксовими вкладками, анкерними штифтами, а також вуглецевими, 

скловолоконними та на основі оксиду циркону штифтами (Костенко Є.Я., 

Павленко О.В., Радько В.І., 2008; Прохоров С.Л., 2009; Boksman L., 2013). 

Застосування сучасних штифтових конструкцій забезпечує високі 

функціональні та естетичні вимоги, створює можливості для застосування 

металокерамічних та керамічних безметалових конструкцій, що 

підтверджується позитивними віддаленими клінічними результатами (Kwon S., 

2013; Dziwak M., 2016) 

У більшості клінічних ситуацій втрата коронкової частини зуба 

спостерігається при захворюваннях пародонта (генералізований пародонтит), 

які супроводжуються резорбцією міжзубних перетинок коміркового відростка, 

функціональним перевантаженням пародонта, яке, у свою чергу, призводить до 

патологічної рухомості та вестибулярного нахилу зубів (протрузії), з 

утворенням трем і діастем, особливо характерного у фронтальній ділянці 

зубного ряду. При ортопедичному лікуванні таких пацієнтів необхідним є зміна 

осі зубів та вирівнювання вестибулярної площини з подальшим шинуванням та 

протезуванням естетичними конструкціями (Данилевський М.Ф., Борисенко 

А.В., 2010; Ніколішин А.К., 2012). 

Враховуючи те, що дефекти твердих тканин зубів відіграють важливу 

роль у виникненні зубо-щелепних деформацій, прогресуванні захворювань 

пародонта, залишається актуальним питання підвищення ефективності 

діагностики і ортопедичного лікування хворих із зруйнованою коронковою 

частиною зуба, шляхом розробки удосконалених методик відбудови кукси зуба 

зі зміною осі при генералізованому пародонтиті. 

 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 
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ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою патологією» (державний 

реєстраційний №0112U000573). Здобувач є співвиконавцем фрагменту роботи. 

Мета роботи: підвищити ефективність ортопедичного лікування хворих 

із відсутністю коронкової частини зуба шляхом розробки сучасних методик 

застосування скловолоконних штифтових конструкцій для зміни осі зуба. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити поширеність відсутності коронкової частини зубів у пацієнтів 

та використання різних видів штифтових конструкцій. 

2. Вивчити ускладнення при використанні суцільнолитих металевих 

куксових вкладок і скловолоконних штифтів. 

3. За допомогою математичного моделювання порівняти розподіл 

навантажень при сучасних і запропонованих методах відновлення коронкової 

частини зуба.  

4. Розробити і обґрунтувати методику відбудови кукси зубів за 

допомогою скловолоконних штифтів із зміною осі. 

5. Клінічно обґрунтувати запропонований метод відновлення коронкової 

частини зубів із зміною осі. 

 Об’єкт дослідження – динаміка змін клінічних показників стану 

пародонта у хворих із відсутністю коронкової частини зуба. 

Предмет дослідження – клінічне обґрунтування та оцінка ефективності 

запропонованого ортопедичного лікування пацієнтів із відсутністю коронкової 

частини скловолоконними штифтами зі зміною осі. 

Методи дослідження – загальноклінічні: суб’єктивне і об’єктивне 

обстеження хворих із врахуванням стану твердих тканин на рівні шийки зуба 

(над яснами або під яснами), стану пародонта (глибина пародонтальних 

кишень, ступінь рухомості коренів, ступінь кровоточивості ясен, індекс гігієни, 

проба Шиллера-Писарєва), рентгенографія (прицільна і ортопантомографія), 3D 

сканер 3Shape, математичне моделювання, статистичні методи. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Вивчено поширеність 

відсутності коронкової частини зубів, частоту руйнування зубів нижче рівня 
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ясен та поєднання відсутності коронкової частини зубів із генералізованим 

пародонтитом. 

 Доповнено наукові дані про частоту застосування різних видів 

штифтових конструкцій, зокрема суцільнолитих металевих коренево-куксових 

вкладок, анкерних і скловолоконних штифтів у віддалені терміни після 

протезування.  

За допомогою створеної математичної моделі проаналізовано розподіл 

навантажень у системі «скловолоконний штифт – дентин – реставраційний 

матеріал» при різних кутах нахилу осі зуба. Обгрунтовано необхідність зміни 

осі зуба при відновленні штифтовими конструкціями у пацієнтів із відсутністю 

коронкової частини зуба при захворюваннях пародонта і доведено переваги 

застосування запропонованих скловолоконних штифтів над металевими 

коренево-куксовими вкладками. 

           Розроблено новий, удосконалений пристрій для визначення параметрів 

розташування зубів, що дозволяє вимірювати кут нахилу зміненої осі зуба. 

Розширено можливості застосування сучасної методики сканування 3D 

сканером 3SHAPE, що дозволяє провести точну діагностику клінічної ситуації 

на комп’ютерній 3D моделі, визначити вісь кореня і провести планування 

естетичного ортопедичного лікування. 

Клінічно обґрунтовано спосіб відновлення зруйнованої коронкової 

частини зуба зі зміненою віссю шляхом використання запропонованого набору 

скловолоконних штифтів із різними кутами нахилу. У результаті проведених 

клінічних досліджень, шляхом вимірювання відхилень осі коронкової частини 

зубів відносно зубної дуги встановлено, що відхилення від осі у вестибуло-

оральному напрямку становить від 3 до 7° при 1-му ступені розвитку 

генералізованого пародонтиту і – від 8 до 11° при 2-му ступені розвитку 

генералізованого пародонтиту (ГП). 

 Доповнено наукові дані про те, що корені з нахилом від 5° до 15°, які 

попередньо ендодонтично підготовлені, придатні до відновлення адгезивними 

коренево-коронковими скловолоконними системами в якості опори для 
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ортопедичних конструкцій, що застосовуються з метою шинування зубів при 

генералізованому пародонтиті. 

Отримано нові наукові результати про те, що при застосуванні 

розроблених скловолоконних штифтів відзначається достовірне покращення 

клінічних індексів кровоточивості ясен (РВІ), індексу гігієни (Sillness – Loe) і 

проби Шиллера-Писарева через 1, 3 і 6 місяців, у порівнянні з рівнем до 

лікування, що вказує на переваги застосування запропонованих 

скловолоконних штифтів зі зміненою віссю при дефектах твердих тканин зубів 

і захворюваннях пародонта. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано «Карту 

обстеження хворого із дефектом коронкової частини зуба», яка враховує стан 

твердих тканин опорних зубів, конструкції, якими відновлений корінь зуба, 

стан пародонта збережених коренів, якість пломбування коренів і матеріали, 

використані для цього, а також рентгенологічні дані. 

Запропоновано нову методику лікування хворих із дефектом коронкової 

частини зуба при захворюваннях пародонта, зокрема генералізованому 

пародонтиті, шляхом застосування запропонованого набору скловолоконних 

штифтів із зміною осі коронкової частини зуба, яка базується на клінічних 

показниках функціонального стану зубо-щелепної системи, пародонтальних і 

гігієнічних індексах, показниках даних рентгенографії. 

Запропонований пристрій для вимірювання осі зубів базується на 

параметрах кута, що утворюється між вимірювальною планкою та еталонним 

штифтом, і відповідає куту зміни осі зуба, відповідно до чого підбирають та 

встановлюють вибраний скловолоконний штифт. За допомогою математичних 

розрахунків, встановлено, що відстань 2-3 мм відповідає зміні осі коронкової 

частини на 5°, 4-5мм - 10°, 6-7мм - 15°. Розроблено та впроваджено в практику 

набір маркерів еталонних і внутрішньокореневих штифтів, які містять 

коронкову і кореневу частину, виготовлені зі скловолоконного матеріалу. 

Коронкова частина виконана у формі циліндра довжиною до 7 мм, а коренева 

частина у формі конуса – довжиною до 10 мм. Коронкова частина 
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скловолоконного штифта виконана з нахилом від 5° до 15° відносно осі 

кореневої частини, що дає змогу відповідно до клінічної ситуації, підбирати 

необхідний штифт, який відповідає відхиленню коронкової частини зуба по 

відношенню до зубної дуги. 

         Перевагами запропонованого скловолоконного штифта є здатність 

відновлення кукси з одночасною зміною кута нахилу зуба, котрий дозволяє 

розширити функціональні можливості внутрішньокореневих штифтів та 

забезпечує ефективне і якісне відновлення коронкової частини зуба. 

Показаннями до застосування запропонованого скловолоконного 

внутрішньокореневого штифта є дефект коронкової частини зуба з ІРОПЗ 

понад 80%, відсутність патологічних змін у ділянці верхівки кореня, при 1-му, 

2-му ступенях розвитку генералізованого пародонтиту, нахилі осі зуба до 15° 

(Патент України на корисну модель № 64768 від 25.11. 2011, Патент України на 

корисну модель № 70408 від 11.06.2012). 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в лікувальний процес кафедри ортопедичної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького, кафедри ортопедичної стоматології 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 

кафедри ортопедичної стоматології «Українська медична стоматологічна 

академія», відділу ортопедичної стоматології ДУ «Інститут стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМН України», кафедри ортопедичної стоматології 

та ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти. Результати 

роботи впроваджені в навчальний процес кафедри ортопедичної стоматології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедри 

ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, кафедри ортопедичної стоматології Національної 

медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедри 

ортопедичної стоматології ВДНЗ «Українська медична стоматологічна 
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академія», кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Харківської 

медичної академії післядипломної освіти. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею здобувача. Автором власноруч зібрано та систематизовано 

фактичний матеріал, проведено статистичну обробку та аналіз отриманих 

результатів. Дисертантом підготовлені наукові дані до публікацій, виступів на 

конференціях, написані всі розділи дисертації, сформульовані практичні 

рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в медичну практику. Спільно з 

науковим керівником сформульовано мету, завдання дослідження та висновки 

роботи. 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на ювілейній науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сучасна стоматологія та перспективні напрями 

розвитку» (Ужгород, 2012); науково-практичній конференції «Сучасні 

технології хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії» (Івано-

Франківсь, 2015), науково-практичній конференції «Інноваційні технології в 

сучасній стоматологічній практиці», в рамках проведення стоматологічних 

виставок «МЕДВІН-Стоматологія» (Івано-Франківськ, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 11 

наукових праць, із них 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 - в 

іноземному журналі, 2 патенти України на корисну модель, 3 тези у матеріалах 

науково-практичних конференцій, 1 – раціоналізаторська пропозиція. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота написана 

українською мовою, викладена на 187 сторінках, із яких 123 сторінки - 

основного тексту, та складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів 

та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу й 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 

списку використаних літературних джерел, додатків. Дисертацію ілюстровано 2 
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таблицями та 70 рисунками. Бібліографічний покажчик містить 216 

літературних джерел, із яких 173 – кирилицею, 43 – латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Було обстежено 570 хворих. Із метою 

детального клінічного обстеження хворих, діагностики і покращення 

показників якості надання стоматологічної ортопедичної допомоги хворим, 

нами розроблено «Карту обстеження хворого із дефектом коронкової частини 

зуба». При обстеженні пацієнтів враховували стан твердих тканин зубів, індекс 

руйнування оклюзійної поверхні зубів (ІРОПЗ), визначали глибину 

пародонтальних кишень, ступінь рухомості коренів, ступінь кровоточивості 

ясен (РВІ), індекс гігієни Sillness-Loe, пробу Шиллера-Писарєва. Застосовували 

прицільну рентгенографію, ортопантомографію, 3D комп’ютерну томографію, 

внутрішньоротовий 3D сканер 3 SHAPE, математичне моделювання, 

статистичні методи. 

 Для обґрунтування запропонованих конструкцій скловолоконних 

штифтів нами було відібрано 127 хворих із відсутністю коронкової частини 

зубів, їх розділено на наступні групи: 1-а група – хворі з відсутністю 

коронкової частини зубів і 1-2-м ступенями розвитку ГП, яким ортопедичне 

лікування проведено штифтовими металевими суцільнолитими коренево-

куксовими вкладками (60 пацієнтів). Підгрупа 1А – хворі з відсутністю 

коронкової частини зубів і 1-2-м ступенями розвитку ГП, без відхилення 

коренів від осі, яким ортопедичне лікування проведено штифтовими 

металевими суцільнолитими коренево-куксовими вкладками (23 пацієнти). 

Підгрупа 1Б – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенями 

розвитку ГП, із відхиленням коренів від осі, яким ортопедичне лікування 

проведено штифтовими металевими суцільнолитими коренево-куксовими 

вкладками (37 пацієнтів). 

 2-а група - хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м 

ступенями розвитку ГП, яким ортопедичне лікування проведено 
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скловолоконними системами (67 пацієнтів). Підгрупа 2А – хворі з відсутністю 

коронкової частини зубів і 1-2-м ступенями розвитку ГП, без відхилення 

коренів від осі, яким ортопедичне лікування проведено скловолоконними 

системами (28 пацієнтів). Підгрупа 2Б – хворі з відсутністю коронкової частини 

зубів і 1-2-м ступенями розвитку ГП, із відхиленням коренів від осі, яким 

ортопедичне лікування проведено запропонованими скловолоконними 

штифтами (39 пацієнтів). 

Для просторового комп'ютерного моделювання досліджуваних елементів 

та системи «скловолоконний штифт – дентин – реставраційний матеріал», 

застосовували редактор Solid Works 2007, який призначений для побудови 

об’ємних твердотільних моделей. Визначення силових факторів, що мають 

місце в твердих тканинах і реставрації виконували за допомогою комп’ютерної 

програми KOSMOS. 

Із застосуванням 3D сканера 3 SHAPE було обстежено 35 пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів і зруйнованою коронковою частиною та 

відновленою запропонованою методикою. Аналіз показників порівнювали 

перед лікуванням і через 1, 3 і 6 місяців після ортопедичного лікування. 

Для об’єктивної оцінки ступеня вірогідності отриманих результатів 

дослідження використано варіаційно-статистичний метод аналізу отриманих 

результатів із застосуванням пакету статистичних  програм “Microsoft Excel - 

2010” і “Statistica-7,0”.  

Результати дослідження та їх обговорення. При виконанні дослідження 

нами запропоновано нову методику лікування хворих із руйнуванням 

коронкової частини зуба розміром понад 80% при поєднанні з захворюваннями 

пародонта шляхом застосування запропонованої конструкції скловолоконного 

штифта із зміною осі коронкової частини зуба до 15°, яка базується на 

клінічних показниках функціонального стану зубо-щелепної системи, 

пародонтальних і гігієнічних індексах, даних рентгенографії. Визначення вісі 

коренів і зубів проводили за допомогою розробленого нового пристрою, який 

індивідуально встановлюється і фіксується до зубної дуги пацієнта. 
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При проведенні власних клінічних досліджень на основі запропонованої 

«Карти обстеження хворого із дефектом коронкової частини зуба» встановлено, 

що частота дефектів коронкової частини зуба, розміром понад 80% в 

обстежених пацієнтів складає 41,0%. Також, нами вивчено локалізацію 

руйнування коронкової частини, відношення до ясен та поєднання з ГП. 

Генералізований пародонтит 1-2-го ступенів розвитку при руйнуванні 

коронкової частини зубів більше 60-80% зустрічався у 69% хворих. При цьому 

руйнування коронкової частини більше 60-80% спостерігалося в премолярів, 

зокрема, на верхній щелепі - у 21% випадків, а на нижній щелепі - у 12% 

випадків, у молярів верхньої щелепи - у 25,5%, та нижньої щелепи – у 26%. Із 

меншою частотою відмічаються каріозні та некаріозні ураження коронкової 

частини ікол верхньої щелепи - 0,5% та нижньої щелепи – у 3% і різців верхньої 

щелепи – у 7% та нижньої щелепи - у5% випадків. 

При обстеженні пацієнтів установлено, що у 67% випадків, корені 

потребували повторного ендодонтичного лікування, а перфорації стінок 

коренів були виявлені в 9%. У 20% випадків корені були відновлені металевими 

куксовими вкладками. Зубів, які зруйновані на рівні ясен, було 7%, а нижче 

рівня ясен - 22%.  

Руйнування коронкової частини зумовлене відхиленням осі зуба по 

відношенню до зубної дуги, спостерігалося в понад 41,7% обстежених. При 

проведенні вимірювань запропонованим пристроєм було отримано наступні 

дані. При ГП 1-го ступеня зміну осі коренів було виявлено в 41,5% пацієнтів. 

При ГП 2-го ступеня розвитку зміну осі коренів зубів було виявлено в 58,5% 

пацієнтів. 

Нами встановлено, що за локалізацією зубів із зміненою віссю при 1-му 

ступені ГП переважали центральні і латеральні різці верхньої щелепи 

(відповідно 7,5% та 11,3% серед хворих із зміненою віссю). На нижній щелепі 

відмічено переважання відхилення вісі різців в 11,3% обстежених. У пацієнтів 

із 2-м ступенем розвитку ГП найбільшу кількість зубів із зміненою віссю було 

виявлено на верхній щелепі, а саме латеральні і центральні різці (відповідно 
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15,1% і 11,3% обстежених). На нижній щелепі – нами встановлено найбільший 

відсоток переважання зміненої осі в різців (13,2%) та ікол (9,4%). 

У результаті проведеного нами клінічного дослідження, шляхом 

вимірювання відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги було 

встановлено, що відхилення від осі в вестибуло-оральному напрямку 

переважали в межах 3-7° при 1-му ступені розвитку ГП і  8-11° при 2-му 

ступені розвитку ГП.  

Серед хворих, яким ортопедичне лікування було проведено один рік 

тому, переважали суцільнолиті коренево-куксові вкладки і скловолоконні 

штифти. За допомогою коренево-куксових вкладок було відновлено корені, 

зруйновані на рівні або вище рівня ясен у 54,3% і скловолоконні штифти у 

45,7%. Серед хворих, яким ортопедичне лікування було проведено штифтовими 

конструкціями 3 роки тому, також переважали суцільнолиті коренево-куксові 

вкладки і скловолоконні штифти. У порівнянні з попереднім терміном, через 3 

роки за допомогою коренево-куксових вкладок було відновлено корені, 

зруйновані на рівні або вище рівня ясен у 37 пацієнтів (61,7%) і скловолоконні 

штифти – у 35,0% (21 пацієнт). Також, у цій групі ми спостерігали корені, 

відновлені металевими анкерними штифтами в 2 пацієнтів (3,3%). 

За нашими результатами встановлено, що серед хворих, яким 

ортопедичне лікування було проведено 5 і більше років тому, переважали 

суцільнолиті коренево-куксові вкладки. Відсоток скловолоконних штифтів 

невисокий, однак зросла кількість використаних металевих анкерних штифтів. 

У порівнянні з попереднім терміном, через 5 років і більше за допомогою 

коренево-куксових вкладок було відновлено корені, зруйновані на рівні або 

вище рівня ясен у 36 пацієнтів (72,0%), скловолоконні штифти в 12,0% 

пацієнтів, а корені, відновлені металевими анкерними штифтами, ми 

спостерігали у 16,0% пацієнтів. Найбільш типовими ускладненнями при 

користуванні металевими коренево-куксовими вкладками є їхнє 

розцементування, загострення хронічного періодонтиту, тріщини коренів та 

їхні каріозні ураження, оголення кореня зуба, атрофія міжзубних перегородок. 
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У пацієнтів, яким були застосовані анкерні штифти, найбільш часто було 

виявлено тріщини коренів, які призводили до необхідності видалення коренів і 

зміни плану ортопедичного лікування. Порівняльне дослідження щільності 

прилягання скловолоконних штифтів до дентину кореневого каналу та до 

різних систем композитних цементів за допомогою скануючої електронної 

мікроскопії провела Гуньовська Р.П. (2012) і встановила, що 15% ускладнень 

стосувались розцементування конструкції, руйнування з’єднання штифт-

цемент. За нашими даними значно менший відсоток ускладнень спостерігається 

при застосуванні скловолоконних штифтів. Однак, найбільш типовими були 

оголення кореня, розцементування штифта або штучної коронки та загострення 

хронічного періодонтиту.  

Проведено аналіз розподілу навантажень при прикладанні сили в ділянці 

ріжучого краю і піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, 

відновленого металевою куксово-кореневою вкладкою і скловолоконним 

штифтом із відхиленням від осі на 5°, 10°, 15°, 20°. Нами встановлено, що при 

зміні осі кореня найбільш оптимальні напруження, виникають при 

використанні скловолоконних штифтів, у порівнянні з суцільнолитими 

коренево-куксовими металевими вкладками. Найменші напруження в 

досліджуваній системі спостерігалися при зміні осі коренів зубів на 5⁰ і 10⁰ та 

їх відновленні скловолоконними штифтами. Напруження, які виникають при 

застосуванні металевих суцільнолитих коренево-куксових вкладок і при нахилі 

осі кореня на 20⁰, можуть призводити до ускладнень, які проявляються 

тріщинами коренів та відломом стінки кореня зуба, розцементуванням 

штифтової конструкції. 

Одними з основних клінічних критеріїв оцінки якості штифтових 

конструкцій є аналіз ступеня кровоточивості ясен і рівня гігієни в ділянці 

відновленої кукси зуба і ортопедичної конструкції. 

При порівнянні індексу кровоточивості ясен у пацієнтів 1А і 1Б підгруп 

встановлено, що цей індекс був практично на одному рівні до лікування і через 

1 місяць після протезування незнімними естетичними конструкціями з опорою 
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на кукси зуба, відновлені металевими суцільнолитими коренево-куксовими 

вкладками. Через 3 місяці після відновлення кукси зуба і ортопедичного 

лікування даний показник у пацієнтів із коренево-куксовими вкладками без 

зміни осі становив (0,43±0,1) бала, а із зміною осі був гіршим і складав 

(0,73±0,1) бала, р<0,05. Через 6 місяців дані показники достовірно відрізнялися 

між собою і становили відповідно (0,86±0,1) і (1,36±0,1) бала, р<0,05. 

Показник проби Шиллера-Писарева в пацієнтів 1А і 1Б підгруп складав 

до лікування відповідно (2,45±0,2) і (2,65±0,2) бала. Достовірна різниця 

спостерігалася між показниками двох підгруп вже через 1 і 3 місяці після 

відновлення кукси зуба і протезування. Через 6 місяців цей показник у 

пацієнтів 1А підгрупи становив (0,72±0,1), а в пацієнтів 2Б підгрупи – 

(1,62±0,1) бала, р<0,05. 

Показник індексу гігієни Silness- Loe у хворих 1А підгрупи, яким 

проводили протезування без зміни осі зуба становив до лікування (2,55±0,4) 

бала, а у хворих 1Б підгрупи групи з зміною осі кукси зуба і відновленням 

металевими коренево-куксовими вкладками – (2,65±0,4) бала. Через 1 місяць 

цей показник достовірно покращувався у хворих обидвох груп, порівняно з 

показником до лікування. У 1А він становив (0,39±0,1) бала, а в 1Б – (0,67±0,1) 

бала. Через 3 місяці дані показники достовірно відрізнялися між собою і 

становили відповідно в 1А підгрупі пацієнтів (0,57±0,1) бала, а в 1Б підгрупі - 

(0,97±0,1) бала. Така ж динаміка спостерігалася і через 6 місяців після 

відновлення куксовими вкладками і ортопедичного лікування. Зокрема, в 1А 

підгрупі індекс гігієни становив (1,1±0,2) бала, а в 1Б підгрупі достовірно 

відрізнявся від 1А підгрупи і становив (1,45±0,2) бала. 

При порівнянні індексу кровоточивості ясен у пацієнтів 2А і 2Б підгруп 

встановлено, що цей індекс був практично на одному рівні до лікування і через 

1 місяць після протезування незнімними естетичними конструкціями з опорою 

на кукси зуба, відновлені скловолоконними штифтами. Через 3 місяці після 

відновлення кукси зубів скловолоконними штифтами і ортопедичного 

лікування даний показник у пацієнтів зі скловолоконними штифтами без зміни 
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осі становив (0,36±0,1) бала, а зі зміною осі – (0,47±0,1) бала. Через 6 місяців 

дані показники достовірно не відрізнялися між собою і становили відповідно 

(0,84±0,1) і (0,93±0,1) бала. 

Показник проби Шиллера-Писарева в пацієнтів 2А і 2Б підгруп складав 

до лікування відповідно (2,3±0,2) і (2,33±0,2) бала. Достовірної різниці між 

показниками двох груп через 1 і 3 місяці після відновлення кукси зуба і 

протезування не було. Через 6 місяців цей показник у пацієнтів 2А підгрупи 

становив (0,54±0,1), а в пацієнтів 2Б підгрупи – (0,68±0,1) бала. 

Показник індексу гігієни Silness- Loe у хворих 2А підгрупи, яким 

проводили протезування без зміни осі зуба, становив до лікування (2,5±0,4) 

бала, а у хворих 2Б підгрупи зі зміною осі кукси зуба і відновленням 

запропонованими скловолоконними штифтами – (2,54±0,4) бала. Через 1 місяць 

цей показник достовірно покращувався у хворих обидвох підгруп. У 2А він 

становив (0,26±0,1) бала, а в 2Б - (0,32±0,1) бала. Через 3 місяці дані показники 

достовірно не відрізнялися між собою і становили відповідно в 2А підгрупі 

пацієнтів (0,45±0,1) бала, а в 2Б підгрупі - (0,5±0,1) бала. Така ж динаміка 

спостерігалася і через 6 місяців після відновлення кукси зубів і ортопедичного 

лікування. Зокрема, в 2А підгрупі індекс гігієни становив (0,89±0,2) бала, а в 2Б 

підгрупі достовірно не відрізнявся від 2А підгрупи і становив (0,95±0,2) бала. 

 Отримані результати свідчать про високу ефективність лікування з 

застосуванням запропонованих скловолоконних штифтів із зміненою віссю, 

зниження запального процесу і покращення гігієнічного стану в ділянці 

відновлених кукс зубів. За результатами проведених вимірювань та 

рентгенологічними дослідженнями можна стверджувати, що корені з нахилом 

від 5° до 15°, які попередньо ендодонтично підготовлені, придатні до 

відновлення адгезивними коренево-коронковими системами, в якості опори для 

ортопедичних конструкцій, що застосовуються з метою шинування зубів при 

захворюваннях пародонта.   

Нами розроблено і клінічно обґрунтовано запропонований спосіб 

відновлення кукси кореня із зміненою віссю шляхом використання набору 
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скловолоконних штифтів із різними кутами нахилу. Отримані нами результати 

підтверджують попередні наукові дослідження про клінічну ефективність 

застосування удосконалених штифтових конструкцій Костенко Є.Я. (2009), 

Макєєв В.Ф. та ін. (2012). Сучасна методика сканування із застосуванням 3D 

сканера 3 SHAPE створює можливість діагностики клінічної ситуації пацієнта 

на комп’ютерній 3D моделі, визначення вісі нахилених зубів і планування 

ортопедичного лікування. 

Переваги застосування запропонованих скловолоконних штифтів із 

зміненою віссю при дефектах твердих тканин зубів і ГП доведено на основі 

покращення клінічних індексів РВІ, Sillness – Loe і проби Шиллера-Писарева у 

віддалені терміни у порівнянні з рівнем до лікування та з пацієнтами, яким 

використовували суцільнолиті металеві куксові вкладки. 

 

ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі на основі об’єктивних клінічних і додаткових 

досліджень обґрунтовано ефективність і новий підхід до ортопедичного 

лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба та генералізованим 

пародонтитом 1-2-го ступеня розвитку шляхом розробки і застосування 

сучасних методик визначення осі зуба і запропонованих скловолоконних 

штифтових конструкцій для відбудови кукси зуба зі зміненою віссю. 

 1. У результаті проведеного аналізу встановлено, що частота дефектів 

коронкової частини зуба, величиною понад 80% в обстежених пацієнтів складає 

41,7%. При детальному клінічному обстеженні встановлено, що в 22% 

спостерігається руйнування зубів нижче рівня ясен, а відсутність коронкової 

частини зубів у 69% поєднується з генералізованим пародонтитом. 

Вимірюванням відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги 

встановлено, що відхилення від осі у вестибуло-оральному напрямку 

переважали в межах 3-7° у разі генералізованого пародонтиту 1-го ступеня 

розвитку і - 8-11° у разі 2-го ступеня розвитку. 
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 2. У віддалені терміни після протезування в практиці переважають 

металеві суцільнолиті коренево-куксові вкладки, застосування яких, крім 

переваг має і найбільше ускладнень, які призводять до руйнування коренів і 

необхідності їхнього видалення, а саме: їхнє розцементування, загострення 

хронічного періодонтиту, тріщини коренів та каріозні ураження, оголення 

кореня зуба, атрофія міжзубних перегородок, відколи керамічного 

облицювання штучних коронок. Застосування скловолоконних штифтів має 

найкращі віддалені результати ,у порівнянні з коренево-куксовими вкладками і 

металевими анкерними штифтами. 

3. За результатами математичних розрахунків і математичного 

моделювання напружень у системі «скловолоконний штифт – дентин –

реставраційний матеріал» нами встановлено, що при зміні осі кореня 

найоптимальніші напруження, виникають при використанні скловолоконних 

штифтів, порівняно з суцільнолитими коренево-куксовими металевими 

вкладками. Найменші напруження в досліджуваній системі спостерігалися при 

зміні осі коренів зубів на 5° і 10° та їхньому відновленні скловолоконними 

штифтами. Напруження, які виникають при застосуванні металевих 

суцільнолитих коренево-куксових вкладок і при нахилі осі кореня на 20°, 

можуть призводити до ускладнень, які проявляються тріщинами коренів та 

відломом стінки кореня зуба, розцементуванням штифтової конструкції. 

 4. Запропонована нами конструкція вдосконаленого 

внутрішньокореневого скловолоконного штифта і прилад для визначення осі 

зубів, який придатний для відновлення кукси з одночасною зміною кута нахилу 

зуба, дозволяє розширити функціональні властивості внутрішньокореневих 

штифтів та забезпечує ефективне і якісне ортопедичне лікування відновленого 

зуба. Застосована нами сучасна методика сканування зі застосуванням сканера 

3D 3SHAPE дозволяє провести діагностику клінічної ситуації на комп’ютерній 

3D моделі, визначити вісь кореня і спланувати ортопедичне лікування. 

5. Достовірне покращення клінічних індексів кровоточивості ясен РВІ, 

індексу гігієни Sillness – Loe і проби Шиллера-Писарева (р<0,05) через 1, 3 і 6 
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місяців після протезування, порівняно з рівнем до лікування, а також із 

хворими, яким застосовано металеві суцільнолиті коренево-куксові вкладки 

вказує на переваги застосування запропонованих скловолоконних штифтів із 

зміненою віссю при дефектах твердих тканин зубів і захворюваннях тканин 

пародонта. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

1. Для лікування хворих із дефектом коронкової частини зуба при 

генералізованому пародонтиті пропонуємо нову методику із застосуванням 

запропонованого скловолоконного штифта із зміною осі коронкової частини 

зуба. Запропоновано новий удосконалений пристрій, придатний для 

вимірювання кута нахилу при зміні осі зуба, що дозволяє забезпечити 

розширення функціональних можливостей і одночасно, проводити оперативне 

та якісне вимірювання. Прилад складається з дуги, виготовленої з гнучкого 

дроту, на якому знаходиться вимірювальна планка (градуйована в мм лінійка), 

яка фіксується за допомогою штопорного гвинта у певному положенні та 

еталонного штифта. Кут, що утворюється між вимірювальною планкою і 

еталонним штифтом, відповідає куту зміни осі зуба, відповідно до цього і 

підбирають та встановлюють вибраний скловолоконний штифт. За допомогою 

математичних розрахунків, встановлено, що відстань 2-3 мм відповідає зміні 

осі коронкової частини на 5°, 4-5мм – на 10°, 6-7мм – на 15°.  

2. Розроблено та впроваджено в практику набір і конструкції 

скловолоконних внутрішньокореневих штифтів, які містять коронкову і 

кореневу частини, зокрема, коронкова частина виконана у формі циліндра 

довжиною до 7 мм, а коренева частина у формі конуса – довжиною 10 мм. 

Причому коронкова частина може бути виконана з нахилом від 5° до 15° 

відносно осі кореневої частини. Це дає змогу, виходячи з індивідуальної 

клінічної ситуації пацієнта, підбирати необхідний штифт, який відповідає 

відхиленню коронкової частини зуба відносно зубної дуги.  
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3. Показаннями до застосування запропонованого скловолоконного 

внутрішньокореневого штифта є дефект коронкової частини зуба з ІРОПЗ 

понад 80%, відсутність патологічних змін у ділянці верхівки кореня, при 1-му, 

2-му ступенях розвитку ГП і нахилі осі зуба до 15°. Перевагами 

запропонованого скловолоконного штифта є здатність відновлення кукси із 

одночасною зміною кута нахилу зуба, котрий дозволяє розширити 

функціональні можливості внутрішньокореневих штифтів та забезпечує 

ефективне, естетичне і якісне ортопедичне відновлення зуба.  
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АНОТАЦІЯ 

Виклюк І. В. Комплексне обґрунтування новітніх методик лікування 

хворих із відсутністю коронкової частини зуба. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», 2018. 

Дисертація присвячена обґрунтуванню концепції ортопедичного 

лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба, яка ускладнена 

генералізованим пародонтитом та потребує зміни осі зуба. Обстежено 570 

пацієнтів, із яких 127 проведено лікування загальноприйнятими і 

запропонованими методиками. Встановлено, що частота дефектів коронкової 

частини зуба, величиною понад 80% в обстежених пацієнтів складає 41,7%. 

Відсутність коронкової частини зубів у 69% поєднується з генералізованим 

пародонтитом. Проведено аналіз ускладнень при застосуванні різних 

штифтових конструкцій. Клінічно обґрунтовано спосіб відновлення 

зруйнованої коронкової частини зуба зі зміненою віссю шляхом використання 
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запропонованого набору скловолоконних штифтів із різними кутами нахилу – 

на 5°, 10°, 15°. 

Ключові слова: відсутність коронкової частини зуба, скловолоконні 

штифти, тверді тканини зуба, пародонт, вісь зуба.  

 

АННОТАЦИЯ 

Выклюк И. В. Комплексное обоснование новых методик лечения 

больных с отсутствием коронковой части зуба. – Рукопись.  

Диссертация на соискание  научной степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.22 - стоматология. ГВУЗ «Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет», 2018. 

Диссертация посвящена обоснованию концепции ортопедического 

лечения больных с отсутствием коронковой части зуба, которая осложнена 

генерализованным пародонтитом и необходимостью изменения оси зуба. 

Обследовано 570 пациентов, среди которых 127 проведено лечение 

общепринятыми и предложенными методиками. Установлено, что частота 

дефектов коронковой части зуба, более 80% у обследованных составляет 41,7%. 

Отсутствие коронковой части зубов у 69% больных сочетается с 

генерализованным пародонтитом. Проведено анализ осложнений при 

использовании разных штифтовых конструкций. Клинически обосновано 

методику восстановления разрушенной коронковой части зуба с изменением 

оси путем использования предложенного набора стекловолоконных штифтов с 

разными углами наклона – на 5°, 10°, 15°. 

Ключевые слова: отсутствие коронковой части зуба, стекловолоконные 

штифты, твердые ткани зуба, пародонт, ось зуба.  

SUMMARY 

Vykliuk I.V. Comprehensive justification of the newest methods of 

treating patients with a lack of a crown part of the tooth.- Manuscript.  
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Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. Dissertation for a 

candidate degree at medical sciences according to the specialty 14.01.22 - 

stomatology. Ivano-Frankivsk National Medical University, 2018. 

The dissertation is devoted to substantiation of orthopedic treatment concept in 

patients with defects of the crown part of the teeth complicated by periodontal 

diseases (generalized periodontitis). In our dissertation work we have studied the 

prevalence of the teeth crown part absence, the frequency of tooth decay below the 

gums level, and the combination of the teeth crown part  absence with generalized 

periodontitis. 

We have supplemented the scientific data of the application various types of 

pin structures, in particular, anchor and fiberglass pins after a long period of the 

orthopedic treatment. We expanded the possibilities of applying modern scanning 

methods with a help of 3SHAPE 3D scanners.  

It was clinically justified the method of restoring the destroyed crown part of 

the tooth with changed axis by using the proposed set of fiberglass pins with different 

angles of inclination - 5 °, 10 °, 15 °.  

We have proposed a new method of treatment for patients with a tooth defect 

of the crown part accompanied with periodontal diseases, in particular generalized 

periodontitis, using the proposed set of fiberglass pins with a change in the axis of the 

crown part of the tooth. 

The proposed device for measuring the axis of the teeth is based on the 

parameters of the angle formed between the measuring tape and the standard pin 

which corresponds to the angle of change of the tooth axis, according to which the 

selected fiber glass pin is selected and installed. With the help of mathematical 

calculations, it was established that the distance of 2-3 mm corresponds to the change 

of the axis of the crown part by 5 °, 4-5 mm - 10 °, 6-7 mm - 15 °. We have used in 

our practice a set of standard markers and intra-root pins that consists of the crown 

and root parts and are produced from the fiberglass material. Carrying out our 

scientific research we applied subjective and objective methods of examination of 

patients, taking into account the state of hard tissues at the level of the neck of the 
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tooth. The state of periodontium was evaluated, taking into account the depth of 

periodontal pockets, the degree of roots mobility, the degree of bleeding gums, the 

index of hygiene, the Schiller-Pisarev test. We used X-ray, orthopantomography, 3D 

computer tomography, 3Shape 3D scanner, mathematical modeling and statistical 

methods. 

During the clinical examination of patients, we found that in 74.8% of patients 

a lack of crown part of the teeth is combined with periodontal diseases. In this case, 

the destruction of the crown caused by the deviation of the axis of the tooth was 

observed in over 41,7% of the surveyed. 

Determination of the force factors that occur in the hard tissues and restorations 

was performed with a help of the KOSMOS computer program. We carried out the 

analysis of the load distribution with the application of force in the region of the 

cutting edge and the palatine surface of the frontal incisor of the upper jaw, restored 

by a metal cast root pin and a fiberglass pin with a deviation from the axis to 5°, 10°, 

15. We have established that when the axis of roots is changed we the most optimal 

results using fiberglass pins compared with the metal cast root pins. The slightest 

tension during our research was observed when the axis of the roots was changed to 

5⁰ and 10⁰.  

One of the main clinical criteria for assessing the quality of pin constructions is 

the analysis of the gums bleeding degree and the level of hygiene in the area of the 

restored tooth or denture. The analysis of the gums bleeding index in the examined 

patients indicates that before treatment it was 2.47 ± 0.3 points, and 1 month after 

treatment significantly improved to 0.33 ± 0.1 points. Three months after treatment, it 

practically remained at the reached level and was 0.4 ± 0.1, and after 6 months it 

reached 0.53 ± 0.1 points. The Sillness-Loe hygienic index before treatment was 2.6 

± 0.4 points. One month after the treatment and restoration of the tooth stump, the 

state of hygiene improved significantly to 0.29 ± 0.1 points.  

The obtained results point to a significant improvement of the RVI and Sillness 

- Loe indexes and Schiller - Pisarev tests after 1, 3 and 6 months after the fixation of 

the proposed pin structures. Such indicators testify to the high efficiency of treatment 
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with the use of proposed fiberglass pins with modified axis, reduction of 

inflammatory process and improvement of the hygienic state in the area of restored 

root teeth. 

Key words: absence of crown part of tooth, hard tooth tissues, tooth axis, 

fiberglass pins, periodontium. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 ГП – генералізований пародонтит 

 ІРОПЗ – індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба 

 РВІ – індекс кровоточивості ясен 
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