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 Обгрунтування вибору теми дослідження. Повна втрата зубів у віці 

60-69 років спостерігається у 9,9 % обстежених, у віці 70-79 років - у 29,5 %, а 

старше 80 років - у 40,2 %. Реабілітація цієї групи пацієнтів зазвичай 

здійснюється за допомогою повних знімних пластинкових протезів (ПЗПП). 

ПЗПП дозволяють відновити функцію жування, мовну функцію та естетичні 

норми обличчя, поліпшують якість життя пацієнтів. ПЗПП навіть за умов 

їхньої високої функціональної якості є стороннім тілом у ротовій порожнині. 

Незважаючи на постійні технологічні інновації в практичній стоматології 

щодо підвищення якості ПЗПП 20-25 % пацієнтів відмовляються 

користуватися вже готовими ПЗПП. Однією серед важливих проблем, яку 

необхідно вирішувати стоматологам лікуючи пацієнтів з повною відсутністю 

зубів - вирішення питання адаптації до ПЗПП. 

 Мета дослідження: підвищення ефективності ортопедичного лікування 

пацієнтів із повною відсутністю зубів шляхом відновлення адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини та удосконалення методики 

виготовлення ПЗПП. 

Завдання дослідження: 

1. Розробити методику підвищення рівня адаптаційних можливостей 

органів ротової порожнини до ПЗПП на основі стимуляції групи м'язів, які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури з використанням 

взірців оригінального набору H Landt. 



 2. Вивчити динаміку змін основних характеристик поверхневої 

електроміографії (ЕМГ) musculus masseter та musculus temporalis під впливом 

стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 

мускулатури в процесі ортопедичного лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів. 

3. Удосконалити методику ортопедичного лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів. 

 4. Вивчити динаміку оральної стереогнозїї під впливом стимуляції групи 

м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури в процесі 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. 

 5. Вивчити ефективність методики підвищення рівня адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини до ПЗПП на основі стимуляції групи 

м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури з 

використанням взірців оригінального набору H Landt. 

 Методи дослідження: клінічні методи обстеження стоматологічних 

пацієнтів; поверхнева ЕМГ musculus masseter та musculus temporalis; оральна 

стереогнозія. ЕМГ виконувалася на електронейроміографічному комплексі 

«Нейро-ЭМГ-Микро» (ООО «Нейрософт»). Оральна стереогнозія 

виконувалася із використанням взірців набору H Landt для оральної 

стереогнозії.  

 Результати. Робота грунтувалася на результатах обстеження 90 

пацієнтів із повною відсутністю зубів та 30 осіб без дефектів зубних рядів і 

санованою ротовою порожниною (контрольна група). У 1 групу (порівняння) 

ввійшли 30 пацієнтів із повною відсутністю зубів, для яких ортопедичне 

лікування включало виготовлення і використання ПЗПП за 

загальноприйнятою методикою; в 2 групу (основна) ввійшли 60 пацієнтів із 

повною відсутністю зубів, для яких ортопедичне лікування включало 

виготовлення і використання ПЗПП за удосконаленою методикою. Пацієнтам 

2 групи в період виготовлення ПЗПП протягом 14 днів проводилася 

стимуляція групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 



мускулатури із використанням взірців набору H Landt для проведення тесту на 

здатність до тонкої координації жувальної мускулатури. Пацієнти 

спостерігалися із проведенням ЕМГ та оральної стереогнозії до ортопедичного 

лікування, через 14 днів (час виготовлення ПЗПП) та через 1 і 3 місяці після 

ортопедичного лікування. Особи контрольної групи проходили обстеження в 

одне відвідування. Досліджувані групи були однорідні за статтю та віком. Вік 

пацієнтів становив від 25 до 89 років. 

 Після 14 денної стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку 

координацію жувальної мускулатури у 2 групі пацієнтів відбулися наступні 

зміни показників ЕМГ: показники середніх значень максимальних амплітуд у 

мікровольтах (мкВ) правого та лівого musculus masseter у стані відносного 

фізіологічного спокою знизилися на 25-31 % (p<0,01), при волевому 

максимальному стисненні щелеп зросли на 32-33 % (p<0,05), при 

максимальному стисненні щелеп з ватними валиками зросли на 29-31 % 

(p<0,05); показники середніх значень максимальних амплітуд (мкВ), правого і 

лівого musculus temporalis у стані відносного фізіологічного спокою знизилися 

на 16-18 % (p<0,05), при волевому максимальному стисненні щелеп зросли на 

22-30 % (p<0,05), при максимальному стисненні щелеп з ватними валиками 

зросли на 21-22 % (p<0,01). Сумарна амплітуда роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) у 2 групі пацієнтів після 14 днів стимуляції групи 

м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури в стані 

відносного фізіологічного спокою зменшилася на 23 % (p<0,001), при 

волевому максимальному стисненні щелеп збільшилася на 23 % (p<0,05), при 

максимальному стисненні щелеп з ватними валиками зросла на 21 % (p<0,05). 

За цей же період у 2 групі пацієнтів із показників симетричності роботи 

musculus masseter та musculus temporalis вірогідно зросли тільки індекс РОС 

(Percentage Overlapping Coefficients –  симетричність розподілу м'язевої 

активності) як для musculus masseter на 25 % (p<0,05) так для musculus 

temporalis на 17 % (p<0,05); індекс ТС (Torsion Calculating – бокове зміщення 

нижньої щелепи) зріс на 15 % (p<0,05). За 14 днів стимуляції групи м'язів, які 



забезпечують тонку координацію мускулатури середній час визначення 

одного взірця оральної стереогнозії зменшився на 24 % (p<0,001), а 

правильність визначення взірців збільшилася на 31 % (p<0,001). Усі 

характеристики ЕМГ та оральної стереогнозії у пацієнтів 1 групи через 14 днів 

практично не змінилися. 

 Через 1 місяць після ортопедичного лікування у 2 групі пацієнтів 

вірогідно змінилися наступні характеристики ЕМГ: середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) правих і лівих musculus masseter та musculus 

temporalis у стані відносного фізіологічного спокою зменшилися ще на 14 % 

(p<0,05). Сумарна амплітуда роботи musculus masseter та musculus temporalis у 

стані фізіологічного спокою також зменшилася ще на 14 % (p<0,05). Індекс 

Maximal Voluntary Contraction (сумарна амплітуда при максимальному 

стисненні щелеп без ватних валиків )/Percentage Overlapping Coefficients 

(індекс симетричності розподілу м'язевої активності) ×100 % 

((MVC/RMС)×100 %) зріс на 10 % (p<0,05); індекс РОС зріс для musculus 

temporalis ще на 5 % (p<0,05). Показники оральної стереогнозії через 1 місяць 

після ортопедичного лікування у пацієнтів 2 групи теж вірогідно змінилися: 

середній час визначення одного взірця зменшився ще на 19 % (p<0,05), 

правильність визначення взірців збільшилася ще на 17 % (p<0,001). 

 Через 1 місяць після ортопедичного лікування у пацієнтів 1 групи 

вірогідно змінилися наступні характеристики ЕМГ: середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) зменшилися тільки у стані відносного 

фізіологічного спокою для лівого musculus masseter на 23 % (p<0,05), сумарна 

амплітуда роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) також 

зменшилася тільки у стані віднсного фізіологічного спокою на 18 % (p<0,05). 

Показники оральної стереогнозії через 1 місяць після ортопедичного 

лікування у пацієнтів 1 групи вірогідно змінилися наступним чином: середній 

час визначення одного взірця зменшився на 14 % (p<0,05), правильність 

визначення взірців збільшилася на 24 % (p<0,05). 



 Через 3 місяці після ортопедичного лікування у пацієнтів 2 групи 

вірогідно змінилися наступні характеристики ЕМГ: середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою для 

правого musculus masseter знизилися ще на 6 % (p<0,05), а для лівого musculus 

masseter ще на 7 % (p<0,05) і практично досягли рівня контрольної групи осіб; 

для правого musculus temporalis знизилися ще на 10 % (p<0,05), а для лівого 

musculus temporalis знизилися ще на 11 % (p<0,05) і практично досягли рівня 

контрольної групи осіб; при максимальному стиснені щелеп із ватними 

валиками для правого musculus temporalis знизилися на 17 % (p<0,05), для 

лівого musculus temporalis знизилися на 22 % (p<0,05). Сумарна амплітуда 

роботи musculus masseter та musculus temporalis знизилася тільки у стані 

відносного фізіологічного спокою на 9 % (p<0,05) і практично досягла рівня 

контрольної групи осіб. Індекс (MVC/RMС)×100 % продовжував знаходитися 

на рівні показників контрольної групи, а індекси РОС і ТС навіть дещо 

перевищувати показники контрольної групи. Показники оральної стереогнозії 

у 2 групі пацієнтів через 3 місяці після ортопедичного лікування 

продовжували покращуватися: середній час визначення одного взірця 

зменшився ще на 17 % (p<0,05), правильність визначення взірців збільшилася 

на 10 % (p<0,05). 

 Через 3 місяці після ортопедичного лікування у пацієнтів 1 групи 

вірогідно змінилися наступні характеристики ЕМГ: середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою для 

правих та лівих musculus masseter та musculus temporalis знизилися на 19-25 % 

(p<0,05), при волевому максимальному стисненні щелеп зростання відбулося 

для лівого і правого musculus temporalis на 33 % (p<0,01), при максимальному 

стисненні щелеп з ватними валиками зростання відбулося тільки для лівого 

musculus temporalis на 36 % (p<0,05). Сумарна амплітуда роботи musculus 

masseter та musculus temporalis (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою 

знизилася на 20 % (p<0,001), при волевому максимальному стисненні щелеп 

та при максимальному стисненні щелеп з ватними валиками зросла на 25 % 



(p<0,05). Індекс (MVC/RMС)×100 % зріс на 15 % (p<0,05); індекс ТС зріс на 9 

% (p<0,05), а індекси РОС для musculus masseter та musculus temporalis зросли 

відповідно на 22 % і 17 % (p<0,05) і обидва дані показники досягли рівнів 

контрольної групи. Аналіз показників оральної стереогнозїї в 1 групи 

пацієнтів через 3 місяці після ортопедичного лікування показав їх незначні і 

невірогідні зміни: середній час визначення одного взірця зменшився на 5 % 

(p>0,05), правильність визначення взірців збільшилася на 6 % (p>0,05). 

 Наукова новизна полягає в тому, що удосконалено методику 

формування протетичної площини для ортопедичного лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів. Дано комплексну оцінку біоелектричної активності 

та симетричності роботи musculus masseter та musculus temporalis, за 

характеристиками поверхневої ЕМГ і тактильної чутливості слизової 

оболонки ротової порожнини, за показниками оральної стереогнозії. 

Розроблено та застосовано методи стимуляції групи м'язів які забезпечують 

тонку координацію жувальної мускулатури та доведено її ефективність за 

показниками поверхневої ЕМГ та оральної стереогнозії. Доведено що процес 

адаптації пацієнтів з повною відсутністю зубів до ПЗПП протікає краще і 

ефективніше на фоні застосування стимуляції групи м'язів, які забезпечують 

тонку координацію жувальної мускулатури. 

 Практичне значення результатів дослідження. Розроблено та 

впроваджено в практику методику стимуляції групи м'язів, які забезпечують 

тонку координацію жувальної мускулатури під час планування ортопедичного 

лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. Розроблено та впровадженно 

пристрій для формування протетичної площини прикусного воскового валика 

верхньої щелепи при ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю 

зубів. Запропоновано новий спосіб оцінки рівня адаптаційних можливостей 

органів ротової порожнини до ПЗПП за показниками поверхневої ЕМГ 

musculus masseter та musculus temporalis і за показниками оральної 

стереогнозії. 



 Ключові слова: Повна відсутність зубів, повні знімні пластинкові 

протези, адаптація, поверхнева електроміографія, оральна стереогнозія. 

 

ANNOTATION 

Sarapuk V.I. Prosthodontic treatment of patients with completely absent 

dentition depending on the adaptive capacity of oral cavity organs qualifying 

scientific work as a manuscript. 

Dissertation for the degree of doctor of philosophy by specialty 221 – 

Stomatology. The training was carried out at the Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2020. 

The defense will be held at the specialized academic council of the Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2020. 

Justification for choosing a research topic. Completely edentulous jaws are 

observed in 9.9 % of the examined patients at the age of 60-69, in 29.5 % of patients 

at the age of 70-79 and in 40.2 % of patients over 80 years of age. Rehabilitation of 

this group of patients is usually conducted with the use of complete removable 

laminar dentures (CRLD). CRLD provide an opportunity to restore chewing 

function, language function, and aesthetic norms of the face, improve the quality of 

life of patients. CRLD are a foreign body in the oral cavity even with their high 

functional quality. 20-25 % of patients refuse to use ready-made CRLD despite 

constant technological innovations in practical dentistry in order to improve CRLD 

quality. One of the important problems that dentists need to address when treating 

patients with completely absent dentition is the issue of adaptation to CRLD. 

The objective of the research was to improve the effectiveness of the 

prosthodontic treatment of patients with completely absent dentition on the basis of 

the improvement of CRLD manufacturing and increase in the level of adaptive 

capacity of the oral cavity. 

The objective of the research was to improve the effectiveness of the 

prosthodontic treatment of patients with completely absent dentition by means of an 
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increase in the adaptive capacity of the oral cavity and improvement of CRLD 

manufacturing. 

Research tasks:  

1. To develop a method for an increase in the level of adaptive capacity of oral 

cavity organs to CRLD based on the stimulation of the muscle group 

providing a precise coordination of masticatory muscles with the use of a set 

of original samples according to H Landt. 

2. To study the dynamics of the main characteristics of the surface 

electromyography (EMG) of musculus masseter and musculus temporalis 

under the influence of stimulation of a group of muscles providing precise 

coordination of masticatory muscles in the course of the prosthodontic 

treatment of patients with completely absent dentition. 

3. To improve the methodology for the prosthodontic treatment of patients with 

completely absent dentition. 

4. To study oral stereognosis dynamics under the influence of stimulation of a 

group of muscles providing precise coordination of masticatory muscles in 

the course of the prosthodontic treatment of patients with completely absent 

dentition. 

5. To study the efficiency of a method for an increase in the level of adaptive 

capacity of oral cavity organs to CRLD based on the stimulation of the group 

of muscles providing a precise coordination of masticatory muscles with the 

use of a set of original samples according to H Landt. 

Research methods: clinical methods of examination of dental patients; 

surface EMG of musculus masseter and musculus temporalis; oral stereognosis. 

EMG was performed with the use of “Neuro-EMG-Micro” electroneuromyographic 

complex (“Neurosoft”). Oral stereognosis was performed using the set of samples 

for oral stereognosis according to H Landt. 

Results. The work was based on the results of the examination of 90 patients 

with completely absent dentition and 30 people without denture defects and sanitated 

oral cavity (Control Group). Group I (clinical comparison) included 30 patients with 



completely absent dentition for whom prosthodontic treatment included CRLD 

manufacturing and use according to the conventional method; Group II (the Main 

Group) included 60 patients with completely absent dentition for whom 

prosthodontic treatment included CRLD manufacturing and use according to an 

advanced method of prosthetic plane manufacturing. During the period of CRLD 

manufacturing, the patients of Group II underwent the stimulation of group of 

muscles providing precise coordination of masticatory muscles with the use of the 

samples of H Landt set to test the ability for precise coordination of masticatory 

muscles. The patients were observed with EMG and oral stereognosis before the 

prosthodontic treatment, in 14 days (the time of CRLD manufacturing) and in 1 and 

3 months after the prosthodontic treatment. The subjects of the Control Group were 

examined in one visit. The study groups were similar in gender and age. The 

patients’ age ranged from 25 to 89 years.  

After 14 days of stimulation of the muscle groups providing precise 

coordination of masticatory muscles in Group II, the following changes in EMG 

indices were observed: the average values of maximal amplitudes microvolt (μV) of 

the right and left musculus masseter decreased by 25-31 % (p<0,01) in a state of 

relative physiological rest, increased by 32-33 % (p<0,05) during the voluntary 

maximal compression of the jaws and increased by 29-31 % (p<0,05) during 

maximal compression of the jaws with cotton rolls; the average values of maximal 

amplitudes (μV) of the right and left musculus temporalis decreased by 16-18 % 

(p<0,05) in a state of relative physiological rest, increased by 22-30 % (p<0,05) 

during the voluntary maximal compression of the jaws and increased by 21-22 % 

(p<0,01) during maximal compression of the jaws with cotton rolls. The total 

amplitude of musculus masseter and musculus temporalis (μV) work in the patients 

of Group II decreased by 23 % (p<0,001) in a state of relative physiological rest, 

increased by 23 % (p<0,05) during voluntary maximal compression of the jaws, and 

increased by 21 % (p<0,05) during maximal compression of the jaws with cotton 

rolls after 14 days of stimulation of the muscle group providing precise coordination 

of masticatory muscles. During the same period, only Percentage Overlapping 



Coefficients (POC) index significantly increased both for musculus masseter by 25 

% (p<0,05) and musculus temporalis for by 17 % (p<0,05) among the indices of 

musculus masseter and musculus temporalis symmetry work in Group II of patients; 

Torsion Calculating (TC) index increased by 15 % (p<0,05). The average time for 

determination of one oral stereognosis sample decreased by 24 % (p<0,001), and the 

correctness of the samples determination increased by 31 % (p<0,001) during 14 

days of stimulation of the muscle group providing precise coordination of 

masticatory muscles. All EMG and oral stereognosis characteristics in the patients 

of Group I remained virtually unchanged after 14 days.  

The following EMG characteristics significantly changed in Group II of 

patients 1 month after the prosthodontic treatment: the average values of maximal 

amplitudes (μV) of the right and left musculus masseter and musculus temporalis 

decreased by another 14 % (p<0,05). The total amplitude of musculus masseter and 

musculus temporalis also decreased by another 14 % (p<0,05) in the state of 

physiological rest. Maximal Voluntary Contraction/Percentage Overlapping 

Coefficients × 100 % index ((MVC / RMC) × 100 %) increased by 10 % (p<0,05); 

POC index increased by another 5 % for musculus temporalis (p<0,05). Oral 

stereognosis indices also changed significantly 1 month after the prosthodontic 

treatment in the patients of Group II: the average time for one sample determination 

decreased by another 19 % (p<0,05), the correctness of samples determination 

increased by another 17 % (p<0,001).   

The following EMG characteristics significantly changed in the patients of 

Group I one month after the prosthodontic treatment: the average values of 

maximum amplitudes (μV) decreased by 23 % (p<0,05) only in the state of relative 

physiological rest for the left musculus masseter; the total amplitude of musculus 

masseter and musculus temporalis (μV) work decreased by 18 % (p<0,05) only in 

the state of relative physiological rest as well. Oral stereognosis indices in the 

patients of Group I significantly changed 1 month after the prosthodontic treatment 

in the following way: the average time for one sample determination decreased by 



14 % (p<0,05), the correctness of samples determination increased by 24 % 

(p<0,05).   

The following EMG characteristics significantly changed in the patients of 

Group II in 3 months after the prosthodontic treatment: the average values of 

maximum amplitudes (μV) decreased by another 6 % (p<0,05) for the right 

musculus masseter and by another 7 % (p<0,05) for the left musculus masseter in 

the state of relative physiological rest and almost reached the level of the Control 

Group; the indices decreased by another 10 % (p<0,05) for the right musculus 

temporalis and by another 11 % (p<0,05) for the left musculus temporalis and almost 

reached the level of the control group of individuals; the indices decreased by 17 % 

(p<0,05) for the right musculus temporalis and by 22 % (p<0,05) for the left 

musculus temporalis during maximal compression of the jaws with cotton rolls. The 

total amplitude of musculus masseter and musculus temporalis work decreased by 9 

% (p<0,05) only in the state of relative physiological rest and virtually reached the 

level of the control group. (MVC / RMC) index × 100 % continued to be at the level 

of the control group indices, and PAC and TC indices even slightly exceeded the 

control group indices. Oral stereognosis indices continued to improve in 3 months 

after the prosthodontic treatment in the patients of Group II: the average time of one 

sample determination decreased by another 17 % (p<0,05), the correctness of the 

samples determination increased by 10 % (p<0,05).   

The following EMG characteristics significantly changed in the patients of 

Group I in 3 months after the prosthodontic treatment: the average values of 

maximum amplitudes (μV) for the right and left musculus masseter and musculus 

temporalis decreased by 19-25 % (p <0,05) in the state of relative physiological rest, 

an increase by 33 % (p<0,01) for the left and right musculus temporalis was observed 

during the voluntary maximal compression of the jaws; an increase by 36 % (p<0.05) 

was noted only for the left musculus temporalis during the maximal compression of 

the jaws with cotton rolls. The total amplitude of musculus masseter and musculus 

temporalis (μV) work decreased by 20 % (p<0,001) in the state of relative 

physiological rest, and increased by 25 % (p<0,05) during the voluntary maximal 



compression of the jaws and the maximal compression of the jaws with cotton rolls. 

(MVC/RMС) index ×100 % increased by 15 % (p<0,05), TC index increased by 9 

% (p<0.05), POC indices for musculus masseter and musculus temporalis increased 

by 22 % and 17 %, respectively (p<0,05), and both indices reached the level of the 

Control Group. Analysis of oral stereognosis indices in the patients of Group I in 3 

months after the prosthodontic treatment showed their insignificant and unreliable 

changes: the average time of one sample determination decreased by 5 % (p>0,05), 

the correctness of samples determination increased by 6 % (p>0,05).  

The scientific novelty consists in the fact that the technique of prosthetic 

plane formation for the prosthodontic treatment of patients with completely absent 

dentition was improved. The comprehensive assessment of electrobiological activity 

and the symmetry of musculus masseter and musculus temporalis work was 

conducted according to the characteristics of surface EMG and tactile sensitivity of 

oral mucosa, oral stereognosis indices. Methods of stimulation of a group of muscles 

providing precise coordination of masticatory muscles were developed and applied 

and its effectiveness was proved in terms of surface EMG and oral stereognosis 

indices. The process of adaptation of the patients with completely absent dentition 

to CRLD was proved to develop better and more effectively on the background of 

stimulation of a group of muscles providing precise coordination of masticatory 

muscles.  

The practical significance of the results obtained. A method of stimulation 

of a group of muscles providing precise coordination of masticatory muscles during 

the planning of the prosthodontic treatment of patients with completely absent 

dentition was developed and introduced into practice. The importance of the research 

results for clinical practice lies in the development and implementation of a device 

for formation of a prosthetic plane of check-bite of the upper jaw in the course of 

the prosthodontic treatment of the patients with completely absent dentition. A new 

method of estimation of the level of the oral cavity organs adaptive capacity to 

CRLD according to the surface EMG parameters of musculus masseter and 

musculus temporalis and by oral stereognosis indices was proposed.  



Key words: Сompletely absent dentition, complete removable laminar 

dentures, adaptation, surface electromyography, oral stereognosis.  
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