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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми.  За останні роки, за даними багатьох досліджень, збільшилася 

кількість пацієнтів, які потребують ортопедичного лікування, у зв'язку зі зниженням висоти 

прикусу. Зокрема, за даними М.Я. Нідзельського (2004), В.І. Біди (2003), поширеність такого 

захворювання складає до 40%. Зниження висоти прикусу часто супроводжується змінами зі 

сторони м'язово-нервової системи. Недостатнє вивчення стану м'язів при складанні плану 

ортопедичного лікування пацієнта призводить до ускладнень, які проявляються після 

постійного ортопедичного лікування і характеризуються сколами облицювального матеріалу, 

патологічними змінами в скронево-нижньощелепному суглобі, жувальній групі м'язів та 

порушенні їхнього кровообігу тощо. 

Одним із методів покращення якості ортопедичного лікування незнімними 

мостоподібними протезами при зниженій висоті прикусу з урахуванням стану жувальних 

м'язів є використання провізорних незнімних конструкцій, які забезпечують поетапне 

підвищення висоти прикусу, дають можливість нормалізувати стан жувальної групи м'язів, 

сприяють перебудові «звичних» міостатичних рефлексів. При цьому, актуальним і 

недостатньо вивченим залишається питання всебічного вивчення змін міостатичних 

рефлексів під час нормалізації прикусу, що знижується, не встановлено до кінця терміни 

адаптації жувальних м'язів та необхідні терміни фіксації тимчасових конструкцій у ротовій 

порожнині для повноцінного функціонального відновлення нервово-м'язового апарату 

людини після ортопедичного лікування.   

Проблема вибору методу лікування при зниженні висоти прикусу з урахуванням 

стану жувальних м'язів залишається сьогодні актуальною, адже, навіть, при втраті одного 

зуба чи при неякісній реставрації, за даними В.А. Шукліна (2010), може виникнути незначне 

порушення функції жування. М.И. Сойхер та співавтори (2011) указують, що зі збільшенням 

втрачених зубів змінюється положення щелеп у просторі та знижується нижня третина 

обличчя, виникає порушення координації роботи жувальних м'язів. 

Значна кількість досліджень присвячена лікуванню гіпертонусу та парафункцій 

жувальних м'язів. Зокрема, для лікування проявів парафункцій жувальних м'язів Т.М. 

Костюк (2009) рекомендує використовувати релаксаційні шини. О. Орлова та співавтори 

(2009, 2011) указують на ефективність використання в лікуванні гіпертонусу жувальних 

м'язів внутрішньом'язових ін'єкцій ботулінічного токсину типу А (Лантокс). В.Н. Трезубов та 

співавтори (2010) для зниження та стабілізації тонусу жувальних м'язів рекомендують 

використовувати апарати, в основі яких лежить біологічна зворотна відповідь, А.И.Мирза та 

співавтори (2010) – електростимуляцію.  

Проте вищеназвані методики не враховують наявність включених дефектів, зниження 

висоти прикусу та необхідність ортопедичного лікування всіх зубів та дефектів зубних рядів 

у ротовій порожнині для відновлення нормальної висоти прикусу. 

Актуальним є подальше вдосконалення методів підготовки зубних рядів до 

ортопедичного лікування при включених дефектах зубних рядів зі зниженою висотою 

прикусу з урахуванням стану жувальних м'язів та тимчасовим використанням пластмасових 

зубних протезів, які забезпечують поетапне підняття прикусу для нормалізації стану 

жувальної групи м'язів і перебудови міостатичних рефлексів.  

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

фрагментом комплексних науково-дослідних робіт кафедри стоматології післядипломної 

освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»: «Розробка методів 

діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у населення, що 

проживає в екологічно несприятливих умовах», ДР № 0111U003681 (замовлення МОЗ 

України 2011-2013 рр.); «Комплексна оцінка та оптимізація методів прогнозування, 

діагностики та лікування стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп», ДР 

№ 0114U001788 (замовлення МОЗ України 2014-2016 рр.). Дисертант є виконавцем 

фрагмента даної роботи. 
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Мета дослідження: підвищення ефективності підготовки до ортопедичного лікування 

пацієнтів із частковою втратою зубів, при зниженій висоті прикусу, базуючись на даних 

багатопараметрового електроміографічного дослідження. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити характеристику m. masseter та m.temporalis у нормі та при різних ступенях 

зниження висоти прикусу. 

2. На основі проведених електроміографічних досліджень розробити показання до 

використання тимчасових мостоподібних протезів, у залежності від стану жувальної 

групи м'язів. 

3. Удосконалити  конструкцію тимчасового мостоподібного протеза для відновлення 

міостатичних рефлексів на основі даних багатопараметрового електроміографічного 

дослідження. 

4. Оцінити в клініці ефективність використання тимчасових мостоподібних протезів при 

підготовці до ортопедичного лікування. 

Об’єкт дослідження: особливості стану жувальних та скроневих м'язів у пацієнтів із 

включеними дефектами зубних рядів і зниженою висотою прикусу та перебудови 

міостатичних рефлексів у даних пацієнтів.  

     Предмет дослідження: електроміографічні показники, які характеризують ступінь 

порушення діяльності роботи m. masseter та m. temporalis, у залежності від важкості розвитку 

патологічного процесу. Клінічне обґрунтування та оцінка ефективності розробленого 

діагностичного комплексу жувальної групи м'язів та ефективності використання незнімних 

ортопедичних конструкцій при підготовці пацієнтів до постійного ортопедичного лікування. 

Методики дослідження: клінічні – для оцінки загальносоматичного здоров'я та 

стоматологічного стану пацієнтів; електроміографічні – для визначення умов формування і 

перебігу патологічного процесу, динаміки змін m.masseter та m.temporalis до лікування та в 

процесі підготовки до постійного ортопедичного лікування, визначення якості та 

ефективності проведення підготовки, а також готовності зубо-щелепної системи до 

постійного ортопедичного лікування; медико-статистичні – для оцінки достовірності 

отриманих даних. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження. Доповнено та оновлено дані 

щодо електроміографічних показників у молодих осіб та пацієнтів зі зниженою висотою 

прикусу, вивчено закономірності та специфіку показників, у залежності від віку та ступеня 

важкості патологічного процесу, його проявів у m.masseter та m.temporalis.  

Уперше розроблено та апробовано неінвазивну багатопараметрову, комплексну 

методику електроміографічного обстеження m.masseter і m.temporalis та доведено 

ефективність її використання на прикладі пацієнтів зі зниженою висотою прикусу.  

Удосконалено, за рахунок армування скловолоконними стрічками та балками, 

конструкцію пластмасового мостоподібного протеза для тимчасового ортопедичного 

лікування пацієнтів зі зниженою висотою прикусу та підготовки зубо-щелепної системи до 

постійного ортопедичного лікування. 

Розширено дані стосовно динаміки змін міостатичних рефлексів та ефективності 

використання незнімних ортопедичних конструкцій, у залежності від патологічного процесу, 

встановлено терміни адаптації жувальної групи м'язів до ортопедичних конструкцій, 

відповідно ступеню зниження висоти прикусу. 

Уперше розроблено, клінічно апробовано та доведено ефективність методу підготовки 

зубних рядів до постійного ортопедичного лікування незнімними ортопедичними 

конструкціями з урахуванням стану m.masseter та m.temporalis.  

Практичне значення результатів дослідження. Розроблено та впроваджено в 

практику спосіб діагностики біопотенціалів м'язів за допомогою шаблонів міжелектродної 

відстані для електронейроміографа, що передбачає забезпечення стабільної міжелектродної 

відстані й дозволяє максимально точно отримувати результати обстеження за допомогою 

поверхневої електронейроміографії на різних стадіях захворювання та реабілітації пацієнта.  

Із метою уніфікації результатів дослідження запропоновано спосіб нанесення 

провідникового гелю на поверхневі електроди електроміографа при проведенні 
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електроміографічних досліджень із допомогою пристрою, який складається зі шприца 

об'ємом 5 мл та насадки для введення рідкого композитного матеріалу, що забезпечувало 

максимально рівномірний розподіл гелю на поверхні електрода та сприяло отриманню 

максимально точних результатів електроміографічного дослідження. 

Розроблено та запропоновано новий спосіб фіксації поверхневих нашкірних 

електродів на m.masseter на шкірі пацієнта для проведення поверхневої електроміографії 

(ЕМГ), який полягає в тому, що завдяки використанню шаблонів міжелектродної відстані з 

силіконової гуми та двостороннього скотча здійснюється надійна фіксація поверхневих 

електродів на m.masseter таким чином, що активний електрод знаходиться над черевцем 

м'яза, у той час як референтний електрод розташовується на сухожиллі m.masseter, чи 

кістковому виступі скроневої дуги. 

Запропоновано новий спосіб діагностики стану жувальної групи м'язів за допомогою 

електронейроміографа, суть якого полягає в тому, що використовується методика побудови 

графіка скатерограми турно-амплітудного аналізу за Willison при виконанні функціональної 

проби поверхневої електроміографії – максимального стиснення щелеп із його подальшим 

аналізом. 

Запропоновано новий спосіб підготовки пацієнтів до постійного ортопедичного 

лікування, за допомогою комбінованого армування тимчасових незнімних мостоподібних 

конструкцій із допомогою скловолоконних стрічок та балок, який відрізняється тим, що 

після попереднього моделювання каркаса мостоподібної конструкції, за технологією 

подвійного армування, моделюють дві опорні площадки зі сходинкоподібним переходом між 

ними, в які припасовують скловолоконні стрічки та балки за допомогою стоматологічного 

пінцета, після чого їх полімеризують загальноприйнятим методом фотополімерною лампою, 

завершують моделювання конструкції та полімеризують протез у пневмополімеризаторі, із 

подальшим шліфуванням та поліруванням протеза. 

 Впровадження результатів. Запропонована методика впроваджена в клінічну 

практику Центру стоматології університетської клініки ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (затв. 14.11.2014 року), Івано-Франківської обласної 

стоматологічної поліклініки (затв. 07.12.2015 року), Івано-Франківської міської 

стоматологічної поліклініки (затв. 10.12.2015 року), клініки кафедри ортопедичної 

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

01.12.2014 року), клінік кафедри стоматології інституту стоматології НМА післядипломної 

освіти (затв. 30.12.2014 року) та кафедри ортопедичної стоматології НМА післядипломної 

освіти імені П.Л. Шупика (затв. 10.12.2014 року), клініку відділення ортопедичної 

стоматології ДУ “Інститут стоматології НАМН України” (затв. 17.12.2014 року), клініку 

кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів ВДНЗ України “Українська 

медична  стоматологічна академія” (затв. 25.11.2014 року), клініку кафедри ортопедичної 

стоматології та імплантології, ВДНЗ України “Українська медична  стоматологічна академія” 

(затв. 11.12.2014 року), клініку кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького (затв. 04.12.2014 року). 

Матеріали дисертації застосовуються в навчальному процесі кафедри стоматології 

післядипломної освіти (затв. 11.11.2014 року) та кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ 

,,Івано-Франківський національний медичний університет” (затв. 01.12.2014 року), кафедри 

ортопедичної стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика (затв. 10.12.2014 року); кафедри 

ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (затв. 04.12.2014 року); кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів - 

ортопедів ВДНЗ України “Українська медична стоматологічна академія” (затв. 25.11.2014 року); 

кафедри стоматології Інституту стоматології НМА післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

(затв. 30.12.2014 року). 

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, 

статистична обробка та аналіз отриманих результатів, написання дисертації. Висновки та 

практичні рекомендації оформлені разом із науковим керівником. 
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Автор самостійно провів електроміографічні обстеження пацієнтів, провідним є 

внесок автора в розробку конструкції вдосконаленого незнімного мостоподібного протеза та 

його апробації в клініці, проведенні оцінки його ефективності. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної 

роботи оприлюднені на міжнародній науково-практичній конференції стоматологів 

«Застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики в стоматології» 

(Ужгород, 2011); 81-ій науково-практичній конференції студентів і молодих учених із 

міжнародною участю «Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках 

студентів і молодих вчених» (Івано-Франківськ, 2012); 82-ій науково-практичної конференції 

студентів та молодих учених з міжнародною участю «Інновації в медицині» (Івано-

Франківськ, 2013). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 6 статей у фахових 

виданнях України, із них 1 – огляд літератури, 2 включені в наукометричну базу Copernicus. 

Опубліковано 3 тези в матеріалах з'їздів та конференцій, отримано 5 патентів України на 

корисну модель та видано один інформаційний лист.  

Обсяг і структура дисертації. Загальний обсяг роботи викладений на 137 сторінках 

основного тексту. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, об’єктів і методів 

дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (238 джерел, 

із них 184 – кирилицею, 54 – латиницею) та додатків. Дисертація ілюстрована 35 таблицями 

та 55 рисунками. 

. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали й методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення 

завдань було проведено комплекс діагностичних обстежень і лікування пацієнтів. 

Клінічні дослідження включали вдосконалення способу виготовлення тимчасової 

незнімної акрилової ортопедичної конструкції, армованої скловолоконними стрічками та 

балками,  за розробленою нами методикою (Пат. 99089 від 25.05.15) та вивчення 

ефективності підготовки зубо-щелепної системи пацієнтів зі зниженням висоти прикусу до 

постійного ортопедичного лікування з урахуванням стану жувальної групи м'язів, базуючись 

на даних багатопараметрового електроміографічного обстеження (Пат. 63612 від 10.10.2011, 

пат. 67169 від 10.02.2012, пат. 71869 від 25.07.2012, пат. 79727 від 25.04.2013). 

Із метою вивчення ефективності вдосконаленої нами методики виготовлення 

незнімних провізорних пластмасових ортопедичних конструкцій, армованих скловолокном, 

під час їхньої експлуатації та вивчення тенденцій адаптації жувальної групи до 

ортопедичних конструкцій протягом 6 місяців у разі підняття висоти прикусу, нами було 

проведено ортопедичне лікування та подальше клінічне спостереження 93 пацієнтів. Вони 

були розділені на три групи. Групу 1 складали 32 пацієнти з включеними дефектами зубних 

рядів із зниженою висотою прикусу до 2 мм (n=32), групу 2 - пацієнти з включеними 

дефектами зубних рядів зі зниженою висотою прикусу до 2-4 мм (n=31), Група 3 – це 

пацієнти з включеними дефектами зубних рядів із зниженою висотою прикусу до 4-6 мм 

(n=30) Усі пацієнти основних груп віком 35-55 років, які потребують ортопедичного 

лікування незнімними конструкціями зубних протезів.  

Пацієнти перебували під нашим спостереженням протягом 6 місяців, 

електроміографічні показники вивчали до ортопедичного лікування, після фіксації протезів 

через 1 тиждень та через 1, 3 та 6 місяців після ортопедичного лікування. Особи контрольної 

групи (n=30) – це молоді люди, які відносилися до І вікової групи за ВООЗ (вік – 18-34 роки) 

з інтактними зубними рядами, без супутньої соматичної та стоматологічної патології, 

обстежувалися в одне відвідування. 

За основу визначення ступеня зниження висоти прикусу з літературних джерел  

нами була вибрана методика антропометричного визначення стандартних розмірів коронок 

зубів за С.В. Радлінським (2007). У ній автор наводить стандартні розміри коронок зубів у 

мезіо-дистальному, вестибуло-оральному напрямах та висоти коронок зубів, які були 

виміряні на гіпсових моделях штангенциркулем. Із метою виявлення патології жувальної 
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групи м'язів та диференційної діагностики проводилася їхня пальпація, згідно методики Л.А. 

Скорикової (2005).  

Електроміографічне дослідження включало проведення та аналіз функціональних та 

жувальної проб поверхневої електроміографії. На підготовчому етапі дезінфікували 

поверхневі електроди, готували шаблони, провідниковий гель та інші допоміжні засоби до 

роботи. Після цього пацієнт запрошувався до кабінету, де йому пропонували сісти в 

стоматологічне крісло в напівгоризонтальне положення, пацієнта інформували про дане 

дослідження. Далі змочували в теплій воді заземляючі електроди та фіксували їх на зап'ястку 

правої руки пацієнта, пальпували черевця жувального м'яза, обезжирювали шкіру пацієнта в 

ділянці черевця жувального м'яза, фіксували електроди на шаблоні міжелектродної відстані 

та наносили провідникоий гель на їхню поверхню коловими рухами. Фіксували шаблони до 

шкіри пацієнта та додатково закріплювали їх лейкопластирем. 

Для виконання проб використовували поверхневі електроди з шириною пластин 5 

мм та, базуючись на вимогах до міжелектродної відстані 20 мм у шаблонах із силіконової 

гуми округлої форми, діаметром 50 мм, пробійником були виконані прорізи округлої форми 

на відстані 10 мм від країв основи шаблону та на відстані 20 мм один від одного. Від даних 

отворів ручним способом, за допомогою гострого ножа, прорізані канали діаметром 8-10 мм 

вниз та назовні шаблона для кращої фіксації з'єднувальних елементів. Дану основу 

використовували багаторазово. 

На очищену, обезжирену та висушену поверхню основи шаблону клеючої стороною 

прикріплювали скотч. Перед фіксацією шаблона на тілі обстежуваного знімали захисне 

покриття скотча й на нього в проекції отворів шаблона фіксували електроди. На них 

наносився провідниковий гель і електроди та шаблон фіксувалися скотчем до тіла 

обстежуваного.  

Для нанесення гелю використовували пристрій, який складався з стандартного 

шприца об'ємом 5 мл та насадки для введення рідкого композитного матеріалу. Гель 

наносили коловими рухами, починаючи від основи електрода до його середини за 

годинниковою стрілкою, заповнювали всю площу поверхневого електрода, чим 

забезпечували максимально рівномірний розподіл гелю на поверхні електрода. 

Фіксацію поверхневих електродів на m.masseter здійснювали таким чином, що 

активний електрод знаходився над черевцем м'яза, у той час як референтний електрод 

розташовувася на сухожиллі m.masseter, чи кістковому виступі скроневої дуги.  

Дана методика дала можливість отримати достовірні дані в усіх подальших 

дослідженнях. 

Основний етап роботи включав виконання ряду функціональних проб: 1) запис 

електроміограми протягом 3,5 сек у стані спокою,  

2) запис електроміограми протягом 3,5 сек максимального відкриття рота,  

3) запис електроміограми протягом 3,5 сек максимального стиснення щелеп,  

4) запис електроміограми протягом 3,5 сек максимального стиснення щелеп із 

стандартними ватними валиками довжиною 10 см,  

5) запису жувального циклу жування 0,8 г ядра грецького горіха. 

Кожна проба виконувалася тричі. При аналізі брався до уваги середній показник із 

трьох аналогічних проб. 

Ураховуючи те, що електронейроміограф «Нейро-ЭМГ-Микро» є двоканальним, 

після закінчення дослідження жувальних м'язів електроди перекладали на передні пучки 

скроневих м'язів та проводили аналогічне дослідження m. temporalis із перервою 5 хв для 

відпочинку пацієнта. 

Біоелектричну активність жувальних м’язів досліджували за схемою одночасно в 

симетричних м’язах обох сторін. 

Великий розмір і віддаленість від м’язової тканини поверхневого електроду дозволяє 

реєструвати з його допомогою сумарну біоелектричну активність м’язів. Електроміографія 

(ЕМГ), яка є інтерференцією потенціалів дії багатьох сотень м’язових волокон. У 

дослідженнях використовували стандартні відведення. 
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Електроміографічне обстеження особам контрольної групи проводили в стані 

спокою, максимального ізометричного скорочення жувальних м’язів, максимального 

розслаблення жувальних м'язів, при стисканні ватних валиків та при пережовуванні 

харчового подразника – 0,8 г горіха. Пацієнтам, яким було виготовлено провізорні незнімні 

пластмасові протези, ЕМГ дослідження жувальних м’язів проводили в стані спокою, 

максимального ізометричного скорочення жувальних м’язів, максимального розслаблення 

жувальних м'язів, при стисканні ватних валиків та при пережовуванні харчового подразника 

– 0,8 г горіха до початку лікування, після фіксації протеза в ротовій порожнині через 1 тиж, 

1, 3, 6  міс після лікування.  

Аналіз обстеження включав створення автоматичного розширеного протоколу 

дослідження в програмі «Нейро-МВП» із подальшим аналізом максимальних амплітуд м'язів 

(мкВ), згідно наступних методів. Метод функціональних проб поверхневої електроміографії 

базується на реєстрації та аналізі біопотенціалів жувальних м'язів у стані фізіологічного 

спокою та при максимальних навантаженнях  на жувальні та скроневі м'язи (максимальне 

стиснення щелеп та відкриття рота). Метод дозволяє об'єктивно характеризувати стан 

жувальних м'язів при їхніх максимальних навантаженнях без харчових подразників та в стані 

фізіологічного спокою. Аналізуються проби № 1, 2, 3, 5. Метод визначення 

середньостатистичного значення роботи жувальних та скроневих м'язів, базується на 

виведенні середньостатистичного показника максимальних амплітуд правих та лівих m. 

masseter і m.temporalis у стані фізіологічного спокою, максимального відкриття рота та 

стиснення щелеп, а також при жувальній пробі з горіхом. Метод дозволяє виявити перші 

ознаки перебудови міорефлексів у ранні терміни після проведення лікування. Аналізуються 

проби № 1, 2, 3, 5. Індексна оцінка стану жувальних та скроневих м'язів за Ferrario (2007), 

базується на математичному обчисленні індексів максимальних амплітуд жувальних м'язів 

при їхньому максимальному  напруженні (стискуванні щелеп без та з прикусними ватними 

валиками). Аналізуються проби № 3, 4. Метод дозволяє у відсотковому співвідношенні 

виявити баланс розподілу навантаження на жувальні м'язи, ефективність їхньої роботи, 

домінування однієї зі сторін при навантаженнях, симетричність роботи жувальних м'язів. 

Метод побудови графіку скаттерограми турно-амплітудного аналізу за Willison (2010), при 

проведенні жувальних проб поверхневої електроміографії, який базується на графічному 

відображенні математичних алгоритмів співвідношень максимальних амплітуд турнів до 

частоти турнів за 1 сек. Даний метод дозволяє провести первинну діагностику порушень 

м'язового апарату щелепно-лицевої ділянки. Отримані показники подаються в 

"оцифрованому" формалізованому виді на графіку у вигляді своєрідної «хмари» розподілу, 

завдяки чому можна провести порівняльний аналіз даних, у тому числі в динаміці 

спостереження за пацієнтами на етапах лікування, виявити первинно-м'язове ураження, чи 

вторинне нейрогенне ураження ділянки, а у випадку використання методу при дослідженні 

жувальних та скроневих м'язів ще й стану їхньої активності. Аналізуються проби № 2, 3.   

Жувальна проба базується на записі одного жувального циклу з харчовим 

подразником та визначенням середньої амплітуди (МкВ) жувального циклу.  Метод дозволяє 

комплексно оцінити стан зубних рядів та жувальних м'язів при динамічних навантаженнях. 

Аналізується проба № 5. 

Можливість комп'ютерного аналізу значно розширює використання 

електроміографії як методу функціональної діагностики й контролю лікування.  

Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за допомогою 

персонального комп’ютера та ліцензованих прикладних програм для роботи з електронними 

таблицями Microsoft Excel і пакету «STATISTIСA 7.0».  

Результати дослідження та їхнє обговорення. Якісні характеристики 

електроміограм до тимчасового ортопедичного лікування всіх, а особливо пацієнтів груп 2 та 

3, характеризувалися порушенням структури та наповнення, зокрема, в усіх пацієнтів (100,0 

% випадків) групи 3 спостерігали значне зниження амплітуди біоелектричної активності 

жувальної групи м'язів при виконанні всіх функціональних проб, окрім проби, яка 

відображає стан відносного фізіологічного спокою щелеп, де виявили підвищення амплітуди 

біоелектричної активності. При максимальному стисненні щелеп були порушення чи 
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відсутність структури електроміограми в формі «суцільного циліндра», що зумовлене 

розвитком нервово-м'язової втоми й напруження. Цим же пояснюється форма 

електроміограм за типом «веретена». 

У стані відносного фізіологічного спокою та при пробі максимального відкриття 

рота за рахунок активізації компенсаторних можливостей найвищими були показники 

пацієнтів групи 2, які коливалися в діапазоні від (59,02±5,19) мкВ (р<0,001) для правого 

m.masseter у стані відносного фізіологічного спокою до (187,94±14,58) мкВ (р>0,05) для 

лівого m.masseter при пробі максимального стиснення щелеп. 

При пробі максимального стиснення щелеп виявили значне зниження максимальних 

амплітуд у пацієнтів групи 3 у діапазоні від (283,98±21,80) мкВ (р<0,001) для правого 

m.masseter до (388,46±38,91) мкВ (р<0,001) для правого m.temporalis. 

Дані середньостатистичної сумарної роботи m.masseter та m.temporalis наочно 

демонструють взаємокомпенсацію цих пар м'язів, оскільки в усіх випадках, за винятком 

проби максимального відкриття рота, де найвищий показник до лікування був у  групі 2 

(166,03±11,12) мкВ (р>0,05), відзначали зниження максимальних амплітуд, у залежності від 

ступеня важкості патологічного стану. Також, до лікування спостерігали значна 

варіабельність зниження симетричності роботи м'язів, яка коливалася від (68,56±3,66) % 

(р<0,01) – індекса percentage overlapping coefficients (POC) m.temporlalis у групі 3 до 

(85,22±2,10) % (р>0,05) – torsion calculation (ТС) у групі 1.    

Деякі параметри турно-амплітудного аналізу за Willison демонструють ступінь 

важкості процесу, зокрема, в обстежуваних осіб усіх груп було порушення в діяльності 

жувальних м'язів, доказом якого було відсоткове співвідношення розташування концентрації 

точок відносно першого поля графіка при вивченні m.masseter. Найбільш виражений у групі 

3 – праве розташування в 7 пацієнтів (23,33±7,72) % (р<0,001), центральне положення не 

спостерігали, ліве було в 23 пацієнтів (76,67±7,72) % (р<0,001). 

Тому з метою вивчення впливу незнімних конструкцій на жувальну групу м'язів, на 

прикладі поверхнево розташованих m.masseter та m.temporalis, нами розроблена технологія 

виготовлення вдосконалених провізорних мостоподібних протезів, яка дозволила вивчити 

процес адаптації жувальної групи м'язів до незнімних ортопедичних конструкцій та 

утримувалася на опорних зубах пацієнтів без поломок 6 міс. 

Відмінним, від класичного мостоподібного пластмасового протеза, є лабораторний 

етап моделювання та полімеризації протеза. Для виготовлення данного виду мостоподібного 

протеза використовували пластмасу гарячої полімеризації «Сінма М+V» («Стома», Харків, 

Україна). Армуючими елементами в даній ситуації є скловолоконні балки та стрічки. У стані 

відносного фізіологічного спокою вже через 1 міс після проведеного тимчасового лікування 

ортопедичними конструкціями показники m.masseter та m.temporalis у пацієнтів групи 1 

дорівнювали показникам пацієнтів контрольної групи та складали для правого m.masseter – 

(31,60±0,73) мкВ (р>0,05), для лівого m.masseter  – (32,29±0,72) мкВ (р>0,05), для правого 

m.temporalis – (31,24±1,08) мкВ (р>0,05), для лівого m.temporalis – (31,48±0,63) мкВ (р>0,05), 

аналогічні результати в пацієнтів другої групи спостерігали через 6 міс після проведеного 

лікування й складали для правого m.masseter  – (32,36±0,76) мкВ (р<0,05), для лівого 

m.masseter  – (34,22±0,58) мкВ (р>0,05), для правого m.temporalis – (33,52±0,68) мкВ (р>0,05), 

для лівого m.temporalis – (33,97±0,49) мкВ (р>0,05). У пацієнтів групи 3 в цей же період часу 

наближалися показники до аналогічних контрольної групи, що свідчить про атрофію м'язів, 

зумовлену як фізіологічними змінами в організмі, так і ступенем патологічного процесу, 

зокрема, для правого m.masseter  – (37,78±0,80) мкВ (р<0,001), для лівого m.masseter – 

(38,74±0,92) мкВ (р<0,01). У стані відносного фізіологічного спокою m.masseter найвищими 

показники були в групі 2: для правого m.masseter – (59,02±5,19) мкВ (р<0,001), для лівого 

m.masseter  (68,46±6,23) мкВ (<0,001). Також, у цій групі спостерігали найактивнішу 

динаміку відновлення тонусу м'язів, що пояснюється максимальними компенсаторними 

можливостями та здатністю до регенерації зубо-щелепної системи при зниженні прикусу на 

3-4 мм. Це підтверджувалося даними m.temporalis, де такої динаміки не спостерігалося через 

те, що m.temporalis виконує допоміжну функцію. 
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У пробі максимального відкриття рота зрівноважування показників із даними 

контрольної групи для m.masseter було тільки в пацієнтів групи 2 через 6 міс після 

проведеного лікування: для правого m.masseter – (229,54±6,81) мкВ (р>0,05), для лівого 

m.masseter  – (229,65±6,37) мкВ (р>0,05). Водночас у пацієнтів усіх груп нормалізацію даних, 

у порівнянні з контрольної групою, спостерігали не пізніше одного місяця після проведеного 

ортопедичного лікування: для правого m.temporalis – група 1 – (152,92±7,79) мкВ (р>0,05), 

група 2 – (141,06±7,69) мкВ (р>0,05), група 3 – (157,88±15,20) мкВ (р>0,05), для лівого 

m.temporalis – група 1 – (152,16±8,84) мкВ (р>0,05), група 2 – (156,29±10,51) мкВ (р>0,05), 

група 3 – (159,76±16,99) мкВ (р>0,05). Також, протягом усього періоду спостереження при 

виконанні проби практично не виявили достовірної різниці вірогідності даних у всіх групах, 

у порівнянні з контрольною групою.  

Слід відзначити, що обстежуючи пацієнтів, необхідно контролювати динаміку змін 

поверхневих електроміограм потягом 6 міс при виконанні проби максимального стиснення 

щелеп. Вона показала можливість неповноцінного відновлення функції жувальної групи 

м'язів, водночас демонструючи ефективність використання тимчасових конструкцій та 

необхідність порівняльної характеристики даних кожного пацієнта з метою визначення 

ступеня готовності до постійного ортопедичного лікування. Так, у пацієнтів групи 1 

виражену позитивну динаміку спостерігали вже через 1 міс, що підтверджували дані для 

правого m.masseter  (1085,19±102,84) мкВ (р>0,05), для лівого m.masseter  – (1075,32±93,18) 

мкВ (р>0,05), результатом чого була стабілізація процесу через 6 міс – для правого 

m.masseter – (1219,54±61,37) мкВ (р>0,05), для лівого m.masseter  (1195,85±62,44) мкВ 

(р>0,05), а в пацієнтів груп 2 та 3 зауважили виключно наближення даних до пацієнтів 

контрольної групи з вираженою позитивною тенденцією через 3 міс – група 2 – 

(701,34±36,26) мкВ (р<0,01), група 3 – (527,32±32,66) мкВ (р<0,001): для лівого m.temporalis  

група 1 – (1048,51±39,73) мкВ (р>0,05), група 2 – (735,35±37,63) мкВ (р<0,01), група 3 – 

(505,18±30,45) мкВ (р<0,001). Водночас, функціональне призначення m.temporalis сприяло 

повному відновленню в осіб групи 1 через 1 міс: після проведеного лікування показники 

були наступні – (990,95±58,37) мкВ (р>0,05), для лівого m.temporalis – (1026,11±55,62) мкВ 

(р>0,05), група 2 – (563,57±46,94) мкВ (р<0,001), група 3 – (406,50±34,03) мкВ (р<0,001).  

Незважаючи, на розбіжності у своїй функції та адаптаційних можливостях, співдіючи 

між собою m.masseter та m.temporalis, демонструють узагальнюючу картину поведінкових 

реакцій та зміни міостатичних рефлексів жувальної групи м'язів. Визначення середніх 

сумарних значень роботи m. masseter та m. temporalis підтвердили результати, наведені вище. 

У відсотковому співвідношенні проявилася тенденція наближення показників пацієнтів 

усіх груп до абсолютної симетрії, яку найчіткіше виявляли через 6 міс після тимчасового 

ортопедичного лікування при визначенні всіх індексів, а особливо індексу компенсаторної 

взаємодії m.masseter та m.temporalis ТС, що склала в групі 1 – (96,90±0,43) % (р<0,01), у групі 

2 – (93,47±1,18) % (р>0,05) та в групі 3 – (91,11±1,21) % (р>0,05). Період 6 міс демонструє 

час перебудови міостатичних рефлексів та ефективність повноцінного відновлення функції 

зубних рядів.  

Наявність концентрації точок у другому, четвертому, п'ятому та сьомому полях турно-

амплітудного аналізу в пацієнтів груп 1 та 2 у більш, ніж (50,00±8,84) % випадків, які 

спостерігали через 6 міс після проведеного тимчасового ортопедичного лікування свідчить, 

про повноцінне відновлення функції m.masseter та m.temporalis. Відсутність лівого 

розташування концентрації точок відносно першого поля графіка турно-амплітудного 

аналізу через 6 міс після проведеного лікування в усіх групах свідчить про нормалізацію 

міостатичних рефлексів жувальної групи м'язів. Виражені компенсаторні можливості 

жувальної групи м'язів демонструє значна варіабельність розташування концентрації точок у 

пацієнтів зі зниженою висотою прикусу 3-4 мм із тенденцією до нормалізації через 6 міс 

після проведеного тимчасового ортопедичного лікування. У групі 2 при вивченні m.masseter 

динаміка змін була наступна: до лікування суцільне положення було характерне для 3 

пацієнтів (9,68±5,31) % (р>0,05)), після лікування – для 4 пацієнтів (12,90±6,02) % (р>0,05));  

поодиноке розташування точок: до лікування воно було характерне для 20 пацієнтів 

(64,52±8,59) % (р>0,05)), через 3 та 6  міс – для 25 осіб (80,65±7,10) % (р>0,05)). 
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Розташування окремими точками до лікування зауважили в 4 хворих (12,90±6,02) % 

(р>0,05)), через 3 та 6 міс у двох хворих (6,45±4,41) % (р>0,05)), при вивченні m.temporalis 

суцільне положення було характерне для 12 пацієнтів (38,71±8,75) % (р>0,05)) через 3 місяці, 

а через 6 міс для 13 осіб, що у відсотковому співвідношенні дорівнює (41,94±8,86) % 

(р>0,05), динаміка розташування поодиноких точок була наступна: до лікування в 3 пацієнтів 

(9,68±5,31) % (р<0,001)) та через 6 міс у 14 осіб (45,16±8,94) % (р>0,05)). Динаміка 

розташування окремими точками була наступна: до лікування таке розташування побачили в 

16 пацієнтів (51,61±8,98) % (р<0,01)) та через 6 міс – у 5 осіб (12,90±6,02) % (р>0,05)).   

Вивчення поведінки m.masseter та m.temporalis під час акту жування 

продемонструвало, що повноцінне відновлення сумарної роботи m.masseter та m.temporlais 

при зниженні висоти прикусу на 3 та більше мм практично неможливе через ряд факторів, 

однак позитивна тенденція демонструє максимально допустиме відновлення функції, у 

залежності від віку та ступеня розвитку патологічного процесу. У той же час у групі 1 

спостерігали значне підвищення сумарної амплітуди (мкВ) уже через 1 тиж після 

проведеного лікування (до лікування – (776,33±39,52) мкВ (р<0,01) та (901,11±33,70) мкВ 

(р>0,05)). Незважаючи на подальші коливання показників через 1 міс після проведеного 

лікування  (1030,78±59,5) мкВ (р>0,05)), через 3 міс – (995,58±28,34) мкВ (р>0,05) та через 6 

міс – (1046,53±30,42) мкВ (р>0,05), статистичні показники дозволяють стверджувати, що 

дані коливання є варіантом норми й не є ознакою неадекватного лікування. Водночас, у 

групах 2 та 3 при аналізі даних показників помітно виражений позитивний ефект лікування 

через 3 та 6 міс. У групі 2 це було виражено так: до лікування – (550,47±36,19) мкВ (р<0,001), 

через 3 міс – (767,30±23,46) мкВ (р<0,001), через 6 міс – (860,39±24,97) мкВ (р<0,01). У групі 

3: до лікування – (333,12±17,31) мкВ (р<0,001), через 3 міс – (485,98±18,05) мкВ (р<0,001), 

через 6 міс – (595,73±15,76) мкВ (р<0,001). 

На основі електроміографічного дослідження встановлено, що в залежності від 

ступеня важкості патологічного процесу простежується підвищення максимальних амплітуд 

(мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою та зниження максмальних амплітуд 

m.masseter та m.temporlais, зниження відсотка симетричності їхньої роботи при виконанні 

функціональних проб, а при зниженні висоти прикусу на 3-4 мм – значний ступінь 

компенсаторних реакцій, що проявлялося в найвищих показниках абсолютних величин 

(мкВ). Після фіксації в ротовій порожнині пацієнтів тимчасових армованих пластмасових 

мостоподібних протезів проводили спостереження за пацієнтами через 1 тиж та 1, 3 і 6 міс.  

Позитивної динаміки результатів було досягнуто після виготовлення протезів за 

запропонованою вдосконаленою методикою, що проявлялося зниженням максимальних 

амплітуд (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою та їхнього підвищення при 

виконанні функціональних та жувальної проб, а також зміною положення концентрації точок 

турно-амплітудного аналізу в положенні, наближеному до аналогічного контрольної групи. 

На основі проведеного багатопараметрового дослідження m.masseter та m.temporalis 

з допомогою поверхневих електроміограм у стані відносного фізіологічного спокою та при 

виконанні функціональних і жувальної проб очевидною є ефективність підготовки зубо-

щелепної системи до постійного ортопедичного лікування незнімними конструкціями.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Проблема зниження висоти прикусу, поширеність якої складає до 40 %, її 

діагностики, ортопедичного лікування та реабілітації зубо-щелепної системи, є важливою 

проблемою стоматології. Незважаючи на численні методи діагностики та підготовки 

зубо-щелепної системи до постійного ортопедичного лікування, можливості, терміни та 

специфіка змін міостатичних рефлексів у процесі підготовки пацієнта до ортопедичного 

лікування залишаються мало вивченими. Тому пошук нових ефективних методів 

діагностики стану жувальної групи м'язів та зубо-щелепної системи загалом, ефективного 

методу підготовки пацієнтів до ортопедичного лікування постійними ортопедичними 

конструкціями та формулювання показань до проведення підготовки зубо-щелепної 
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системи з урахуванням стану жувальної групи м'язів залишаються актуальними в 

ортопедичній стоматології. 

2. Встановлено, що ступінь змін максимальних амплітуд (мкВ) m.masseter та 

m.temporalis залежить від ступеня тяжкості патологічного процесу й проявляється їхнім 

зниженням при функціональних та жувальній пробах. Зокрема, при пробі максимального 

стиснення щелеп у діапазоні від (283,98±21,80) мкВ у групі 3 до лікування для правого 

m.masseter до (730,80±43,29) мкВ для правого m.temporalis у групі 1, у порівнянні з 

даними контрольної групи, де дані аналогічні дані дорівнювали (1335,84±143,39) мкВ для 

правого m.masseter та (1004,56±83,79) мкВ для правого m.temporlais, а також при аналізі 

симетричності роботи m.masseter, де виявлено зниження – до (71,04±4,62) % у групі 1, у 

групі 2 – до (77,53±3,83) % та в групі 3 – до (70,93±4,46) %, у порівнянні з контрольною 

групою, де відсоток симетричності дорівнював (80,97±2,47) %. Візуальним 

підтвердженням вищеcказаного була якісна оцінка електроміограм та показники графіків 

турно-амплітудного аналізу. 

3. Проведені дослідження вдосконалили конструкцію і дозволяють пропонувати 

виготовляти незнімні тимчасові акрилові мостоподібні протези, які армуються 

скловолоконними балками та стрічками й полімеризуються в пневмополімеризаторі з 

подальшою фіксацією в ротовій порожнині пацієнта на 180 діб, як надійну ортопедичну 

конструкцію для підготовки зубо-щелепної системи до проведення постійного 

ортопедичного лікування.  

4. Встановлено, що через 1 міс після фіксації тимчасових ортопедичних конструкцій 

у ротовій порожнині пацієнтів, показники поверхневих електроміограм у пацієнтів зі 

зниженням висоти прикусу не більше 2 мм, максимально наближаються до аналогічних 

контрольної групи, при вивченні середніх сумарних значень роботи m.masseter та 

m.temporalis при виконанні проби максимального стиснення – (1044,39±74,17) мкВ та 

жувальній пробі – (1030,78±59,53) мкВ. Відсутність лівого розташування концентрації 

точок відносно першого поля графіка турно-амплітудного аналізу через 6 міс після 

проведеного лікування в усіх групах свідчить про нормалізацію міостатичних рефлексів 

жувальної групи м'язів у цей період спостереження. Дані свідчать про тривалий 

адаптаційний процес жувальної групи м'язів у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу 3 і 

більше мм.   

5. Відсутність скарг на поломки та інші технічні дефекти запропонованої тимчасової 

ортопедичної конструкції в 100 % випадків, дозволяє успішно використовувати її в 

клініці ортопедичної стоматології. 

 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із метою профілактики ускладнень, які можуть виникнути після ортопедичного 

лікування, а також для визначення ступеня готовності м'язів до нього, перед початком 

ортопедичного лікування пацієнтів зі зниженою висотою прикусу рекомендовано 

обстежувати жувальну групу м'язів, зокрема m.masseter  та m.temporalis за допомогою методу 

поверхневої електроміографії,  

2. Із метою попередження ускладнень після ортопедичного лікування пацієнтам зі 

зниженням висоти прикусу на 3 і більше мм рекомендовано виготовлення провізорних 

незнімних пластмасових ортопедичних конструкцій, армованих скловолокном, на термін 180 

діб.  

3. У випадку пацієнтів зі зниженням висоти прикусу на 3-4 мм можливе постійне 

ортопедичне лікування через 90 діб після фіксації в ротовій порожнині тимчасових 

ортопедичних конструкцій, тоді, коли показники проб максимального стиснення щелеп та 

жувальної проби в 1,5 раза вищі, ніж до лікування. 
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4. Із метою контролю змін міостатичних рефлексів у пацієнтів зі зниженою висотою 

прикусу, яким були виготовлені тимчасові ортопедичні конструкції, рекомендовано 

проводити ЕМГ-обстеження через 1, 3 та 6 міс після проведеного лікування.    
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рефлексів при лікуванні пацієнтів із зниженням висоти прикусу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 
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МОЗ України, Івано-Франківськ, 2016.  
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Встановлено, що ступінь змін максимальних амплітуд (МкВ) m.masseter та 

m.temporalis залежить від ступеня важкості патологічного процесу, що проявляється для 

m.masseter та m.temporalis (р>0,05) у групі 1, у групі 2 – (р>0,05) та в групі 3 (р>0,05).  

93 пацієнтам основних груп виготовлялися незнімні тимчасові армовані акрилові 

мостоподібні протези на  180 діб для підготовки зубо-щелепної системи до проведення 

постійного ортопедичного лікування. 

Через 1 міс після фіксації, показники поверхневих електроміограм у пацієнтів зі 

зниженням висоти прикусу до 2 мм, максимально наближаються до аналогічних контрольної 

групи (р>0,05). Дані турно-амплітудного аналізу через 6 місяців після лікування у всіх 

групах свідчать про тривалий адаптаційний процес жувальної групи м'язів у пацієнтів зі 

зниженою висотою прикусу 3 і більше мм.   

Ключові слова: поверхнева електроміографія, стоматологія, ЕМГ-дослідження, 

зниження висоти прикусу, тимчасові ортопедичні конструкції. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Костишин А. Б. Временные несъемные конструкции в перестройке миостатических 

рефлексов при лечении пациентов со снижением высоты прикуса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – стоматология. ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет» МЗ Украины, Ивано-Франковск, 2016. 

Диссертация посвящена повышению эффективности подготовки к ортопедическому 

лечению пациентов с частичной потерей зубов, при пониженной высоте прикуса, 

основываясь на данных многоцелевого электромиографического исследования. 

Проведенные исследования включали клинические, электромиографические - для 

определения условий формирования и течения патологического процесса, динамики 

изменений m. masseter и m. temporalis к лечению и в процессе подготовки к постоянному 

ортопедическому лечению, определение качества и эффективности проведения подготовки, а 

также готовности зубочелюстной системы к постоянному ортопедическому лечению (метод 

функциональных проб поверхностной электромиографии, метод определения 

среднестатистического значения работы жевательных и височных мышц, индексная оценка 

состояния жевательных и височных мышц по Ferrario, метод построения графика 

скаттерограмы турно-амплитудного анализа по Willison, жевательную пробу с пищевым 

раздражителем), медико-статистические - для оценки достоверности полученных данных. 

Установлено, что степень изменений максимальных амплитуд (мкВ) m.masseter и 

m.temporalis зависит от степени тяжести патологического процесса и проявляется их 

снижением при функциональных и жевательной пробах. В частности, четко при пробе 

максимального сжатия челюстей в диапазоне от (283,98 ± 21,80) мкВ в группе 3 к лечению 

для правого m.masseter до (730,80 ± 43,29) мкВ для правого m.temporalis в группе 1, а также 

при анализе среднего статистического соотношения работы m.masseter и m.temporalis, где 

наблюдалось снижение симметричности работы m.masseter и m.temporalis до (71,04±4,62) % 

в первой группе, в группе 2 до (77,53±3,83) % и в группе 3 до (70,93±4,46) %. Визуальным 

подтверждением вишеcказаного была качественная оценка электромиограммы и показатели 

графиков турно-амплитудного анализа. 

Проведенные исследования позволяют предлагать изготовление несъемных 

временных акриловых мостовидных протезов, которые армировались стекловолоконными 

балками и лентами и полимеризовались в пневмополимеризаторе с последующей фиксацией 

в ротовой полости пациента на 180 суток, для подготовки зубочелюстной системы к 

проведению постоянного ортопедического лечения.  

Установлено, что через 1 мес после фиксации временных ортопедических 

конструкций в полости рта пациентов, показатели поверхностных электромиограмм у 

пациентов со снижением высоты прикуса не более 2 мм, максимально приближаются к 

аналогичным контрольной группы, особенно наблюдалось при изучении средних суммарных 

значений работы m. masseter и m.temporalis при выполнении пробы максимального сжатия - 
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(1044,39 ± 74,17) мкВ и жевательной пробе - (1030,78 ± 59,53) мкВ. Отсутствие левого 

расположения концентрации точек относительно первого поля графика турно-амплитудного 

анализа через 6 мес после проведенного лечения во всех группах свидетельствует о 

нормализации миостатичних рефлексов жевательной группы мышц в этот период 

наблюдения. Данные свидетельствуют о длительном адаптационном процессе жевательной 

группы мышц у пациентов с пониженной высотой прикуса 3 и более мм. 

Разработаны и внедрены в практику способ диагностики биопотенциалов мышц с 

помощью шаблонов, предусматривающий обеспечение стабильного межэлектродного 

расстояния, который позволяет максимально точно получать результаты обследования с 

помощью поверхностной электромиографии. 

С целью унификации результатов исследования предложен способ нанесения 

проводникового геля на поверхностные электроды электромиографа при проведении 

электромиографических исследований с помощью устройства, которое состоит из шприца 

объемом 5 мл и насадки для ввода текучего композитного материала. 

Разработан и предложен новый способ фиксации поверхностных кожных электродов 

на m.masseter на кожу пациента для проведения поверхностной электромиографии, который 

заключается в том, что активный электрод находится над брюшком мышцы, в то время как 

референтный электрод располагается на сухожилии m.masseter или костном выступлении 

височной дуги. 

Предложен и апробирован новый способ диагностики состояния жевательной группы 

мышц с помощью электромиографии, суть которого заключается в том, что используется 

методика построения графика скатерограммы турно-амплитудного анализа по Willison при 

максимальном сжатии. 

Предложен новый способ подготовки пациентов к постоянному ортопедического 

лечения, с помощью комбинированного армирования временных несъемных мостовидных 

конструкций с помощью стекловолоконных лент и балок. 

Ключевые слова: поверхностная электромиография, стоматология, ЭМГ-

исследования, снижение высоты прикуса, временные ортопедические конструкции. 

 

SUMMARY 

 

Kostyshyn A.B. Temporary non-removable constructions in the rebuild of miostatic 

reflexes in the treatment of patients with reduced bite height. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences. Speciality 14.01.22 – 

stomatology. Ivano-Frankivsk National Medical University MPH of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 

2016. 

It was established that the degree of change maximum amplitude (mV) m.masseter and 

m.temporalis depends on the severity of the pathological process particularly well, while the 

maximum sample compression jaws, where there was a decline of symmetry and m.masseter 

m.temporalis (p> 0.05) the first group, the second - (p> 0.05) and third (p> 0.05). 

Therefore, 93 patients formed major groups of non-removable acrylic temporary prosthetic 

appliances, with reinforcement and fixation of 180 days to prepare the teeth-jaw system for the 

permanent orthopedic treatment. 

Turnu peak data analysis 6 months after treatment in all groups show a long adaptation 

process of chewing muscles in patients with reduced bite height 3 mm and more. 

Keywords: surface electromyography, dentistry, EMG study, lowering the bite, temporary 

prosthetic constructions. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЕМГ – електроміографія 

МкВ  – мікровольт 

POC – percentage overlapping coefficients 

TC – torsion calculating 
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