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ВСТУП 

 

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

збільшилась кількість пацієнтів, які потребують ортопедичного лікування, у 

зв'язку із зниженням висоти прикусу. Зокрема, за даними М.Я. 

Нідзельського, В.І. Біди [29], поширеність такого захворювання складає до 

40%. Зниження висоти прикусу часто супроводжується змінами зі сторони 

м'язово-нервової системи, які проявляються в гіпертонусі, гіпотонусі 

жувальних м'язів. 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 з зубів чи при неякісній реставрації, за даними 
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В.А.Шукліна [22], може виникнути незначне порушення функції жування. 

М.И. Сойхер та співавтори [177] 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 [67] рекомендує використовувати 

релаксаційні шини. О. Орлова та співавтори [21, 22] указують на 

ефективність використання в лікуванні гіпертонусу жувальних м'язів 

внутрішньом'язових ін'єкцій ботулінічного токсину типу А (Лантокс). В.Н. 

Трезубов та співавтори [155] для зниження та стабілізації тонусу жувальних 

м'язів рекомендує використовувати апарати, в основі яких лежить біологічна 

зворотна відповідь. А.И.Мирза та співавтори [78] – 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. 

Із нашої точки зору, актуальним є подальше удосконалення 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 «звичних» 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 
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(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. 

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 
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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. 
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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 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-
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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 
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“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. 

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 
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«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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 

ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ВИСОТОЮ ПРИКУСУ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Етіопатогенез зниження висоти прикусу, способи 

діагностики та принципи лікування 

Рухи нижньої щелепи людини здійснюються за класичним 

алгоритмом при центральній, бокових, передній оклюзіях та відкриванні рота 

в сагітальній, фронтальній та горизонтальній площинах у певних межах. 

Спостерігається чітке обмеження рухів, у рамках яких відбувається функція 

жування, ковтання, мови, а також парафункції [54, 64, 65, 66, 211, 212, 213, 

214].  

Відповідно, основну функцію виконують m. temporalis, m. masseter, 

m. pterygoideus lateralis і m. pterygoideus medialis. Крім цього, акт ковтання та 

жування доповнює сфеногіоїдальна мускулатура. [214]. Морфологічно, при 

частковій втраті зубів спостерігається структурна перебудова жувальних 

м'язів, яка характеризується посиленим колагеноутворенням та гіпертрофією 

м'язових волокон [80].  

І. Клінберг та Р. Джагер (2006), класифікуючи жувальні рухи, 

виділяють свідомі, рефлекторні та ритмічні (змішані рухи) [90].  Можливість 

адаптації зубо-щелепної системи є її фізіологічною ознакою, яка включає 

адаптаційні процеси у всіх її складових частинах [201]. В.П. Неспрядько та 

співавтори [84] підтверджують взаємозв'язок між величиною кута бічного 

ведення та тривалістю оклюзійної фази жування. 

Зниження висоти прикусу відбувається тоді, коли зменшується 

вертикальний розмір та збільшується міжоклюзійна відстань [131]. Із 

втратою кожного зуба міжоклюзійна відстань знижується нерівномірно і 

залежить від наявності та локалізації зубів, які залишилися, та наявності 
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знімних ортопедичних конструкцій у ротовій порожнині пацієнта, його віку, 

регіону проживання [189, 235].   

В.М. Дворник [28] зазначає, що всі види патології жувальної системи 

одночасно зі змінами структури в більшому чи меншому ступені порушують 

її функцію. В.І. Біда [5] визначив найпоширеніші види зниження висоти 

прикусу. Однак, крім функціонального, порушується також естетичний 

аспект [225], а також порушується електрозбудливість пульпи [15], що 

остаточно формує проблему, створюючи додатковий ризик ускладнень. 

Автори звертають увагу на необхідність постійної індивідуальної 

профілактики засобами гігієни ротової порожнини [152] із додаванням 

фториду олова, із метою профілактики ерозії зубів [200, 227, 236]. 

Захворювання пародонта, які пов'язані з нелікованим зниженням висоти 

прикусу ускладнюють його перебіг та викликають необхідність тривалого 

комплексного лікування [218, 237]. 

Дослідження антропологів свідчать, що проблема зниженої висоти 

прикусу є сучасною, адже дослідження зубів древніх людей засвідчують 

відсутність ознак даного патологічного симптомокомплексу [205], а також 

актуальною у всьому світі. Це підтверджують численні дослідження [49, 53, 

72, 128, 138, 146, 165, 169], в яких автори наголошують, на тому, що реальну 

кількість хворих, які страждають на зниження висоти прикусу вказати важко 

[146].  

В.Ф. Макєєв та інші [74] указують, що взаємодія елементів щелепно-

лицевої ділянки має генетичну природу та є індивідуальною. 

Як зазначає Д.С. Касаткин [41], зміни м'язового тонусу і зв'язані з 

ними обмеження рухових функцій, больові синдроми і вторинні зміни 

суглобів та м'язів є одними з найчастіших клінічних проявів неврологічних 

захворювань. На сьогодні немає чіткої класифікації клінічних форм 

порушень м'язового тонусу. Існує залежність тонусу проблемних м'язів тіла 
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від професії людини [196]. У дітей спазм жувальних м'язів буває рідко та є 

ознакою хірургічної патології [224]. 

Фізіологічна стертість зубів, яка хоч і пов'язана з патологічним 

станом – гіперцементозом, є з ним взаємокомпенсаторною [231]. Патологічна 

стертість є основним проявом зниження висоти прикусу, має поліетіологічне 

походження й вимагає детального вивчення, [186, 207, 217, 221]. 

Дослідження жувальних м'язів – поверхневих та глибоких, пальпаторно, чи з 

допомогою спеціальної апаратури необхідне для можливого виявлення 

тригерних зон [192].  

Факторами, які призводять до втрати висоти прикусу є зміна 

традицій та звичок у суспільстві – пришвидшення темпу життя, стрес, 

надмірне вживання кислих напоїв та продуктів, стандарти гігієни ротової 

порожнини [136, 202, 215], що підтверджують інші автори  [187, 220]. 

Експериментально провідну роль кислот у зниженні висоти прикусу 

внаслідок стирання зубів, доводить О.О. Фастовець [164]. Також автор 

доводить інші фактори, які призводять до цього – зниження водневого 

показника та нейтрального рН, а І.М. Ткаченко [153] доводить, що провідним 

фактором у виникненні патологічної стертості емалі зубів є генетичний, що 

підтверджують  дослідження  стану  зубів  населення  Південної   Америки  

D.Normando [198]. У рідкісних випадках зниження висоти прикусу 

супроводжує важкі захворювання, які особливо важко піддаються 

ортопедичному лікуванню, такі як Синдром Шегрена [226]. Ю. И. Калинин 

та співавтори [170] на основі даних міотонометрії та інших досліджень 

зробили висновок, що провідним фактором виникнення генералізованої 

стертості зубів є парафункціональна активність жувальних м'язів. C.E. 

Besimo [199] стверджує, що зниження висоти прикусу найскладнішим є в 

старечому віці. О.А. Глазунов [23] указує на залежність виникнення 

патологічної стертості зубів від шкідливих факторів у гірників. Це ж 

підтверджує в своїх дослідженнях О.О. Фастовець [169]. Крім цього, автор 
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виключає провідну роль мікробного фактора в прогресуючій ерозивно-

абразивній втраті твердих тканин зуба [159], вважаючи, що виявлення 

Helicobacter pylori – індикатор підвищеної кислотності середовища ротової 

порожнини [157]. Також О.О. Фастовець [160] не встановила провідного 

пускового механізму у виникненні зниження висоти прикусу. Автор 

відзначає, що немає значного порушення хімічного складу зубів, за винятком 

наявності певного дефіциту магнію [162], спостерігається деструктивні зміни 

у вигляді порушення органічного матриксу та демінералізації поверхневих 

шарів [163].  

В.А. Шварцман [175] досліджував і встановив залежність характеру 

стертості зубів та зниження висоти прикусу від виду патологічного прикусу 

пацієнта. Б. Смол [148] вказує на бруксизм, як на провідну причину втрати 

оклюзійних поверхонь твердих тканин зуба. J.A. Hobkirk [203] звертає 

особливу увагу на патологічну стертість при складанні плану лікування з 

допомогою імплантів. У людей, які хворіють на патологічну стертість зубів 

розвивається дисбактеріоз [137]. J.M. Rodriguez та інші [228] встановили, що 

зниження прикусу прогресує швидше при захворюваннях шлунково-

кишкового тракту. С.Д. Арутюнов та інші [32] указують на те, що при 

дисфункції СНЩС та м'язово-суглобовій дисфункціії ЩЛД в окремих 

випадках спостерігається асиметрія обличчя за рахунок гіпертрофії 

жувального чи скроневого м'язів. Вивчаючи морфометричні показники 

фронтальної групи зубів, І.М. Ткаченко та О.А. Писаренко [118] встановили 

відсутність достовірного зменшення висоти коронкової частини за рахунок 

патологічної стертості в осіб 17-24 років.  A. Bumann [191] вказує зв'язок на 

порушення роботи жувальної групи м'язів та виникнення орофаціального 

болю. 

О.О. Фастовець [158, 166] розробила методику ранньої діагностики 

патологічної стертості зубів, яка базується на даних оклюзіограми та 

лабораторних досліджень. А.В. Лепилин та інші [39, 171] встановили 
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залежність змін від ступеня суглобово-м'язової дисфункції. Чим важчий 

ступінь патологічного процесу, тим нижча активність жувальних та 

скроневих м'язів і вища – супрагіоїдної групи м'язів.  

Дискусійним питанням у науковій літературі постає проблема 

визначення ступеня зниження висоти нижньої третини обличчя. 

Для діагностики зниження висоти прикусу С.В. Радлінський [136] 

пропонує декілька варіантів визначення ступеня зниження висоти прикусу. 

О.О. Фастовець [168] пропонує методику визначення оптимальної довжини 

коронок верхніх різців та ікол шляхом множення значень їхніх 

мезіодистальних діаметрів на коефіцієнти статевого детермінізму. А.А. 

Ремизова [139] запропонувала математичну формулу розрахунку висоти 

прикусу, яка базується на даних рентгенометрії.  И.Ю. Лебеденко та 

співавтори [73] пропонують для визначення ступеня зниження висоти 

прикусу використовувати кефалометрію. Одним із найточніших і 

найскладніших методів визначення висоти прикусу ряд авторів вважає 

цефалометрію лицевого скелета [40, 233]. В.М. Дворник [100] пропонує 

пристрій для визначення міжкоміркової висоти, який містить стержень із 

двома пластинами та механізм плавного регулювання відстані. Р.О. Мірза 

[109] пропонує спосіб визначення оклюзійної висоти прикусу, що включає 

визначення параметрів обличчя, який відрізняється тим, що за допомогою 

штангенциркуля на шкірі обличчя позначають точки: N – назіон. (ділянка 

найбільшого заглиблення на шкірі, що відповідає носолобному шву), Sn – 

субназале (ділянка шкірного заглиблення, що відповідає переходу верхньої 

губи в шкірну перегородку носа),  L – точка, яка лежить на серединній лінії 

обличчя на межі переходу червоної облямівки нижньої губи, при відсутності 

порушень висоти прикусу відстань N-Х дорівнює відстані 2N-Sn, при 

зменшенні відстані N-X по відношенню до відстані 2N-Sn встановлюють 

зниження висоти прикусу, при збільшенні - збільшення висоти. Р.В. Козак 

[46, 48] для визначення ступеня зниження висоти прикусу, пропонує 
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методику, яка полягає в тому, що робляться рентгенконтрасні позначки 

пломбувальним матеріалом у межах сліпої ямки перших постійних молярів 

нижньої та верхньої щелеп.. М.Д. Кардащук [106] для вимірювання висоти 

прикусу запропонував лінійку, яка складається з поздовжньої лінійки і 

горизонтального упора.  

Також актуальним та мало розкритим є питання діагностики стану 

м'язів, який супроводжує зниження висоти прикусу.  

Р.В. Бубнов [112] для діагностики зниження скоротливості м'яза та 

виявлення тригерних точок при міофасціальному больовому синдромі 

пропонує проводити ультразвукову ідентифікацію тригерних точок. В.М. 

Дворник [26] на основі математичного аналізу вказує на деякі 

закономірності, які необхідно враховувати при розмиканні прикусу, а саме: 

оптимальне розмикання прикусу не може перевищувати 3-4 мм, що дорівнює 

стану фізіологічного спокою й практично не викликає змін тонусу 

мускулатури. Як зазначає, S.B. Mehta та інші [197], більшість форм зниження 

висоти прикусу є локальними та можуть лікуватися пасивно. За даними 

Б.Зоколь та співавторів [131], зниження висоти прикусу на 3 мм є показанням 

до поетапного підняття прикусу. Також автори в процес лікування 

включають фізпроцедури, метою яких є статичне та динамічне видовження 

м'язів. Сучасна стоматологічна промисловість пропонує все більше 

різноманіття матеріалів для реставрацій окремих зубів та відновлення 

оклюзії загалом, які потребують ґрунтовного наукового порівняння [223]. 

Ф. Вайлати [12] пропонує поступове підняття міжкоміркової висоти 

в три етапи, а С. Радлинский [136] пропонує поетапне підняття висоти 

прикусу з застосуванням виключно композитних матеріалів у поєднанні із 

розмикаючою капою.    

К.Д.Дж. Редман та співавтори [138] указують на можливий варіант 

лікування локалізованої патологічної стертості зубів за рахунок реставрації з 

підняттям висоти прикусу в фронтальній ділянці, які водночас виконують 
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ортодонтичну функцію за принципом апарата Дала. Ю. Ройтерс та Н. Опдам 

[140] вважають, що терапевтичне лікування початкових стадій зниження 

висоти прикусу є ефективним і зберігає тверді тканини зубів. Р.В. Козак [47] 

з йією ж метою пропонує використовувати керамічні вкладки. Для 

зменшення гіперчутливості зубів, внаслідок зниження висоти прикусу О.О. 

Фастовець пропонує ремінералізуючу терапію [167]. За твердженнями 

D.Scrtic та J.M. Antonucci [230], з клітинного, хімічного та фізіологічного 

аспекту різні композити володіють різною здатністю до ремінералізації 

кісткової тканини зуба. Для лікування патологічної стертості та прикусу, що 

знижується, В.М. Дворник [27] пропонує використовувати знімні покривні 

протези з функцією розмикання прикусу. В. П. Тлустенко та інші [91] 

розробили варіанти штифтових куксових вкладок для лікування зниженої 

висоти прикусу з урахуванням великого кута розходження каналів зубів.  

О.О. Фастовець [161] пропонує використання ретенційних 

коронкових металевих вкладок із подальшим відновленням зубів 

композитними матеріалами для підняття та фіксації висоти прикусу. В.Г. 

Помойницький та співавтори [132] застосували методику нанесення 

корундового покриття на суцільнолиту конструкцію та на внутрішню 

поверхню коронок з метою покращення фіксації конструкцій при низькій 

куксі зуба. Е. Яблонська пропонує двоетапне лікування пацієнтів із 

односторонніми кінцевими дефектами. Так, при зниженій висоті прикусу 

пропонується використання релаксаційної шини на 3 місяці з щоденним 

використанням вночі, та при можливості, вдень (по 1-2 години) [182]. 

Для лікування проявів парафункцій жувальних м'язів Т.М. Костюк 

[67] рекомендує використовувати релаксаційні шини. О. Орлова та 

співавтори [21, 22] вказують на ефективність використання в лікуванні 

гіпертонусу жувальних м'язів внутрішньом'язових ін'єкцій ботулінічного 

токсину типу А (Лантокс). В.Н. Трезубов та інші [155] для зниження та 
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стабілізації тонусу жувальних м'язів рекомендують використовувати апарати, 

в основі яких лежить біологічна зворотна відповідь. 

Останнє десятиліття характеризується розвитком методів лікування  

шляхом електричної стимуляції м'язів. Її використовують при реабілітації 

хворих з ураженнями верхніх та нижніх кінцівок [14], а також і у 

нейростоматології [104].  

А.М. Боян [115] запропонував спосіб лікування дисфункції 

жувальних м’язів і скронево-нижньощелепного суглоба, що включає 

електростимуляцію симетричних жувальних м'язів і м'язів шиї 

низькочастотним імпульсним струмом з біполярною формою та спосіб 

перепрограмування функції жувальних м'язів і м'язів шиї шляхом впливу на 

них двофазним імпульсним струмом [108]. М.В. Кучера і В.А. Шуклін [110], 

І.І. Петрушевський та співавтори [122] також пропонують способи 

електростимуляції жувальних м'язів з метою їх лікування. Ю.П. Макаров та 

співавтори [118] запропонували пристрій для масажу та міогімнастики 

тканини ротової порожнини. 

З указаного можемо зробити висновок, що зниження висоти прикусу 

супроводжує ряд патологічних станів. Провідну роль у даному процесі 

відіграє жувальна мускулатура. У процесі діагностики та з метою вибору 

адекватного методу лікування, необхідне комплексне дослідження всіх 

складових частин зубо-щелепної системи. Є багато методів дослідження 

стану жувальних м'язів та інших елементів ЗЩС, їх лікування. Подальшого 

вивчення потребують роль жувальних м'язів при зниженні висоти прикусу, 

адекватне комплексне дослідження. А також вивчення ефективності відомих 

та розробка вдосконалених методів комплексного ортопедичного лікування 

патологічних станів, які пов'язані зі зниженням висоти прикусу. 
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1.2. Використання значень електроміографічного дослідження 

функціонального стану жувальних м’язів у стоматології 

Із метою покращення якості діагностичного та лікувального процесу 

в стоматології використовується все більше пристроїв нового покоління такі, 

як інтраоральні камери типу «Trios» [234], Cad-Cam-системи [206], 

рентгенографія, магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія та 

інші методи, які дозволяють виявити патологію твердих тканин зуба, оклюзії 

тощо [204, 219, 222,  229]. Значна частина діагностичного процесу 

захворювань, пов'язаних із патологією скронево-нижньощелепного суглоба 

потребує тривимірного моделювання [193]. Однак питання патології м'яких 

тканин вимагає додаткових, вузькоспеціалізованих методів дослідження, 

таких як сіалографія для діагностики патології слинних залоз [232] та 

електроміографія для діагностики стану жувальних м'язів .  

Електроміографія – це метод дослідження нервово-м’язової системи 

з допомогою реєстрації електричних потенціалів м’язів. [129, 130].  

Електроміографію використовують у практичній та науковій 

діяльності. Також використовуються методики пальпаторного обстеження 

жувальної групи м'язів [145, 191, 214]. 

Як зазначає David Wrey et al. [238], ЕМГ є важливим та показовим 

дослідженням у нейро- та щелепно-лицевій хірургії для визначення патології 

периферичних нервів та нейропатій, а також порушення діяльності м'язів.   

І.Н. Матрос-Таранець та інші [83] описали закономірності змін 

окремих параметрів ЕМГ максимального довільного скорочення, 

стимуляційної та функціональної ЕМГ власне жувальних, скроневих м'язів, 

м'язів дна ротової порожнини, кругового м'яза рота у залежності від виду 

травматичного пошкодження кісток лицевого черепа, ступеня важкості 

травми, виду хірургічного лікування й режиму функціональної терапії. 

В.О. Маланчук та співавтори [114] пропонують із допомогою 

стимуляційної ЕМГ способи оцінки функціонального стану 
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нижньокоміркового нерва при захворюваннях нижньої щелепи та на його 

основі, за антидромною сенсорною методикою, діагностувати остеомієліт 

нижньої щелепи [116]. 

І.М. Дерев'янко [104] пропонує використовувати методику 

біологічно зворотнього зв'язку з електроміографією та лікувальною 

фізкультурою в ранні терміни реабілітації ВІЛ-асоційованої невропатії 

лицьового нерва, обґрунтовуючи даний метод як неінвазивний, який знижує 

ризик зараження персоналу. 

Р.А. Аманулаєв та інші [1] за допомогою електронейроміографії 

порівнювали методики хейлопластики кругового м'яза рота. ЕМГ у даному 

випадку служила в клініці для визначення топіки пошкодження нервово-

м'язового апарату з вказуванням ступеня й характеру порушення функції.  

Е.А. Кречіна та інші [69] завдяки ЕМГ оцінювали функціональний 

стан м'язів при скученості фронтальних зубів при різних видах оклюзії. Дані 

ЕМГ жувальних та скроневих м'язів свідчать про функціональну 

нестабільність оклюзії, дисбаланс різного ступеня та необхідність корекції. 

С.А. Попов [134, 135] встановив, що для різних видів оклюзії в дітей 

у період раннього змінного прикусу характерне різне співвідношення 

активності власне жувальних та скроневих м'язів. Аналіз функціонального 

стану ЩЛД у дітей даного періоду дозволяє прогнозувати ріст та розвиток 

анатомічних структур, можливість проявів деяких видів патології оклюзії. 

С.В. Смаглюк та К.О. Собокар [147] виявили, що в молодих людей 

після активного ортодонтичного переміщення зубів брекет-технікою 

повноцінного відновлення біоелектричної активності м'язів не відбувається. 

В ортопедичній стоматології ЕМГ використовують переважно для 

вивчення біоелектричної активності жувальних м'язів при різних варіантах 

дефектів зубних рядів до та після ортопедичного лікування [134]. 

Найбільш широкогранною та перспективною, на нашу думку, є 

використання електроміографії саме в ортопедичній стоматології.  
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В.И. Шемонав та співавтори [93] рекомендують включати 

електроміографію в комплекс динамічних показників для оцінки та 

прогнозування адаптації пацієнтів до зубних протезів. 

В.М. Дворник та співавтори [25] доводили можливість визначення, 

за допомогою електроміографії, не тільки ступеня функціональних 

порушень, а й їх характер. В.М. Дворник та В.С. Кузь [30] також вказують на 

якісну оцінку електроміограм з метою встановлення попереднього діагнозу 

захворювання, акцентуючи увагу на тому, що особливу увагу необхідно 

звертати на зміни в жувальній мускулатурі, які залежать від кількості 

збережених оклюзійних контактів. 

Однак, сфери застосування цього методу діагностики з кожним днем 

розширюються.  

Н.В. Набиев та інші [181] досліджували стан м'язової системи в дітей 

у період змінного прикусу при фізіологічних видах оклюзії. В.В. Рубаненко 

та співавтори [42] аналізували якісні характеристики поверхневих 

електроміограм в нормі. 

О.В. Слесарев [146] за допомогою інтерференційної ЕМГ доказував 

ефективність індивідуалізованої комбінованої фармакотерапії в пацієнтів з не 

артикуляційними захворюваннями СНЩС. 

М.М. Покровський та інші [172], визначали зміни стану жувальних 

м'язів хворих на пародонтит до лікування, після терапевтичного, хірургічного 

та ортопедичного етапів лікування.  

Л.В. Мізюк та інші [79] досліджуючи дистально обмежені дефекти та 

встановлюючи закономірності порушення функціонування м'язів від втрат 

пар зубів-антагоністів, встановили, що порушення при втраті 1, 2 пар зубів-

антгоністів є вкрай незначне, дещо більша проблема наступає при втраті 3 

пар і вже починаючи з втрати 4 пар зубів-антагоністів різниця біопотенціалів 

жувальних м'язів є найбільш помітною. Однак, при адекватному лікуванні з 
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застосуванням незнімних суцільнолитих конструкцій вже через 3 міс 

показники ЕМГ практично дорівнюють нормі в усіх випадках.  

В.А. Шуклін та інші [177] з допомогою електроміографії доводили 

залежність розвитку одностороннього типу жування внаслідок пломбування 

та видалення першого моляра в термін до одного року після проведення 

маніпуляцій. Також автор встановив чіткий кореляційний зв'язок між 

відновленням оклюзійних контактів та жувальною ефективністю й роботою 

жувальних м'язів [176]. Р.В. Козак та Х.М. Фаузи доказали ідентичність 

процесу адаптації пацієнтів до керамічних вкладок та фотополімерних 

реставрацій [45]. О.В. Войцехівська [16] сформулювала особливості ЕМГ при 

односторонніх необмежених дефектах.  

Cenk Curа та інші [194] вважають електроміографію неодмінною 

складовою процесу лікування пацієнтів із патологічним стиранням зубних 

рядів більше ніж на 3 мм. 

Л.М.Мунтян та Н.Ф.Бабійчук [81], базуючись на даних ЕМГ, 

вказують на м'язовий спазм, який є первинним і основним фактором розвитку 

дисфункціонального синдрому та виникає в кожному випадку дистально 

необмежених дефектів зубних рядів.  

К.Г. Саввіді [141] аналізував характер змін у жувальних м'язах осіб із 

повною втратою зубів при повторному ортопедичному лікуванні. На основі 

відсутності на ЕМГ спонтанної активності амплітуди біопотенціалів 

жувальних м'язів, автор перевіряв якість виготовленого протеза.  

О.В. Павленко та інші [96] з допомогою ЕМГ доказували позитивний 

вплив адаптогенів на адаптацію пацієнтів до повних знімних протезів. 

 Т.М. Костюк [68], досліджуючи зв'язок оклюзійних порушень, які 

виникли внаслідок прорізування третіх молярів, з діяльністю жувального, 

скроневого м'язів, колового м'яза рота, за допомогою ЕМГ-дослідження, 

встановив, що в період активного прорізування третіх молярів у 92,3% 



25 

 

випадків спостерігається дисбаланс жувальних м'язів та в 100% при 

порушенні оклюзійних відношень – дисбаланс жувальних м'язів.  

 Г.М. Баля [3] з допомогою ЕМГ доказував ефективність 

лікування генералізованого патологічного стирання покривними зубними 

протезами. Також автор вказує ефективність використання ним методики 

визначення ступеня пошкодження патологічним процесом жувальних м'язів, 

з допомогою коефіцієнту «К», як універсального показника ступеня 

функціональних порушень, який залежить від ступеня патологічного процесу 

й кількості видалених зубів [4]. 

Ю.Ф. Браженко та інші [52] з допомогою електроміографії довели те, 

що в пацієнтів із патологічною стертістю твердих тканин значно порушена 

функція власне жувальних і скроневих м'язів разом із змінами 

співвідношення елементів суглоба та функціональними перевантаженнями 

його тканин.   

А.А. Долгалев [34] вказує на електроміографію, як обов'язкову 

складову діагностичного процесу патологій СНЩС. В.П. Потапов [135] 

включав ЕМГ у діагностично-лікувальний комплекс виявлення, усунення 

етіологічних факторів та симптоматики дисфункції скронево-

нижньощелепного суглоба. 

А.Н. Сидоренко [144] електроміографічне дослідження жувальних 

м'язів використовував з метою контролю та корекції процесу лікування 

пацієнтів із нейромускулярним дисфункціональним синдромом скронево-

нижньощелепного суглоба та з метою підтвердження результатів виявлених 

пальпаторно аномалій роботи СНЩС. 

Л.П. Герасимова та інші [20] виявили два типи змін функціональної 

активності м'язів при дисфункції СНЩС, що пов'язують автори із різними 

першопричинами захворювання. 

На практиці це доводять ряд авторів. Так, О.С. Воловар та Н.М. 

Тімощенко [17] доказували зв'язок дисфункції м'язів (жувальних та 
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скроневих) з порушеннями цілісності зубних рядів та парафункцією 

скронево-нижньощелепного суглоба. Автори встановили, що при 

раціональному ортопедичному лікуванні показники ЕМГ у 77% випадків 

зразу ж після лікування наближаються до норми.  

С.Д. Арутюнов та інші [32] описали зміни в жувальних, скроневих та 

надпід'язикових м'язах при дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, 

вказуючи,що довжина латентного періоду в пацієнтів збільшена у 1,5-2 рази, 

а амплітуда ЕМГ знижена на 48,2% (жувальні м'язи), 19,6% (скроневі м'язи), 

14,7 % (піднад'язикові м'язи). 

О.Ю. Стоян та О.В. Андрусенко [150] досліджували м'язово-

суглобову дисфункцію СНЩС та встановили характеристики ЕМГ при даній 

патології та провідний фактор виникнення дисфункції на різних рівнях її 

розвитку –дистрофічно-деструктивний процес.  

Е.Н. Онопа та інші [38], досліджуючи дисфункцію СНЩС, 

визначили особливості  показників жувальних, скроневих м'язів та м'язів дна 

ротової порожнини: амплітуда м'язів дна ротової порожнини при жуванні 

превалює над аналогічними показниками скроневих м'язів. У групі власне 

жувальних та скроневих м'язів зменшується час біоелектричного спокою. Тут 

амплітуда більша, ніж у нормі при заданому жуванні. Подовження 

жувального періоду проходить не за рахунок подовження акту жування, а 

через збільшення кількості жувальних рухів.  

В.М. Новіков [85, 87] описав стан жувальних м'язів до та після 

комплексного лікування хворих із ревматоїдними ураженнями при 

детермінованих порушеннях оклюзії та встановив закономірності й характер 

їх виникнення. Автор встановив також, що при дослідженні змін активності 

жувальних м'язів у пацієнтів на м'язово-суглобову дисфункцію СНЩС у 

поєднанні з детермінованими порушеннями оклюзії, що термін після 

лікування 3-6 місяців є оптимальним для початку позитивної динаміки стану 

жувальних м'язів і свідчить про адекватно вибраний вид лікування. 
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ЕМГ є неодмінною складовою частиною діагностики та лікування 

при наявності бруксизму [8, 9, 10, 11, 18, 19, 37, 77, 78, 88, 89, 94, 95, 155, 

179], у тому числі й при експериментальному дослідженні [199].  

Все більшу увагу приділяють автори дослідженням впливу імплантів 

на стан жувальних м'язів, адже, якщо сучасний діагностичний процес із 

залученням цифрового аналізу клінічної ситуації зводить до мінімуму 

похибку безпосередньо при постановці імплантата в кістку [121], то питання 

адаптації м'язів вимагає подальшого вивчення. Так, О.В. Павленко та 

співавтори [36] встановили, що функціональна активність жувальних м'язів 

залежить від термінів після видалення зубів і встановлення імплантів. Чим 

більше часу минуло після видалення зубів, тим вираженіші зміни активності. 

V. Ferrario та інші [180] доводять на основі індексної оцінки ЕМГ, 

що по своїй функціональності знімні та незнімні  протези з опорою на 

імпланти є рівносильними. 

А.А. Долгалев та співавтори [35] доказали, що найефективнішим 

методом лікування односторонніх кінцевих дефектів є ортопедичне 

лікування на імплантах, для якого характерний короткий адаптаційний 

період жувальних м'язів – 1 місяць. 

О. Орлова та співавтори [21], базуючись на даних ЕМГ, доводили 

ефективність використання в стоматологічній практиці ботулінічного 

токсину типу А (Лантокс) при наявності в пацієнтів гіпертонусу жувальних 

м'язів, доводячи його ефективність та забезпечення тривалого релаксаційного 

ефекту в порівняно з релаксаційними шинами. 

За останні роки електроміографія здійснила ще один стрибок вперед, 

завдяки тому, що з'явилися електроміографи та електронейроміографи 

нового покоління, які працюють з швидкісними комп'ютерами, а програмне 

забезпечення створює зручніші умови для обчислення результатів.  Однак, є 

ряд проблем організаційного та технічного напрямку. Зокрема, створення 

адаптованого під стоматологію програмного забезпечення, адже досвід 
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останніх років свідчить про те, що для інтерпретації результатів дослідження 

стоматолог повинен спочатку створити відповідний софт [57, 62, 86, 92,111, 

143]. 

Існує проблема розходження в даних різних авторів при дослідженні 

одного й того ж явища. Це пояснюється рядом факторів, серед яких вік, 

чутливість, особливості міографів, на яких виконувалися дані дослідження, 

умови, за яких обстежували пацієнтів, обладнання кабінету, психоемоційний 

стан пацієнтів, грамотність виконання лікарем маніпуляції.  

Hugh Devlin [199] до причин розходження даних додає той факт, що 

на обличчі є велика кількість м'язів і наголошує на необхідності пам'ятати 

про можливу похибку, унаслідок накладки біопотенціалів декількох м'язів.  

Y. Rong at al. [195] розробляли нові критерії електроміографічних 

відхилень за допомогою поверхневих електродів, використовуючи пакетне 

вейвлет-перетворення. Автори встановили, що результати найкраще 

ідентифікуються з допомогою пакетного вейвлет-перетворення 4-го рівня. 

Рівень коректності класифікації при семиразовій кросвалідизації сягав 97,3%. 

Із кожним роком все більше уваги приділяється умовам проведення 

дослідження та маніпуляцій. Особливо це стосується стоматології, де в 

постійному навантаженні пербувають м'язи лікаря та пацієнта [188]. У США 

докладно розписано вимоги до кабінету та персоналу при виконанні 

дослідження. Висуваються наступні гігієнічні вимоги: «дослідження 

виконуються в спеціальній кімнаті площею 10*10 feet. Стіл (кушетка) 

повинен розташовуватися навпроти стіни, щоб не відволікати обстежуваного. 

Стіл (кушетка) для пацієнта повинен розташовуватися під кутом, місце для 

ніг пацієнта повинне розташовувавтися в протилежну сторону від дверей. 

Також, стіл має бути відсунутий від стіни на 18 inches. Двері повинні 

відкриватися всередину, у напрямку до стола для обстеження, однак 

вимагається їх блокування на рівні відкриття 45 градусів від положення 

закритого. Особлива увага приділяється шумоізоляції кімнати. Вхідні двері 
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не повинні знаходитися поруч чи навпроти ванної, туалету. У самій кімнаті 

заборонено проходження будь-яких трубопроводів, за винятком, 

опалювальної батареї власне кімнати» [216]. 

M. Koralewski [208] проводив дослідження в окремій кімнаті, при 

закритих дверях та вікнах для виключення посторонніх шумів та 

подразників, які б могли вплинути на якість міограми.  Під час проведення 

ЕМГ-дослідження в кімнаті перебували тільки пацієнт, лікар-електрофізіолог 

та лікуючий лікар хворого.  

Т.М. Костюк та інші [67] проводили дослідження в ізольованому від 

шуму приміщенні, при кімнатній температурі повітря. Пацієнт під час 

дослідження знаходився в кріслі, в напівгоризонтальному положенні, що 

сприяло максимальному розслабленню м'язів та водночас дозволяло 

проводити функціональне навантаження на жувальні м'язи.  

Базуючись на даних літератури, А.В. Лепилин та інші [76], 

аналізували переваги та недоліки використання різних видів 

електроміографії в стоматології, акцентуючи увагу на складності проведення 

в практиці голчастої та внутрішньоротової електроміографії. На це ж звертає 

увагу В.А. Хватова [173]. Однак, автор рекомендує розроблений метод 

голчастої електроміографії m.pterygoideus lateralis.     

В Україні розроблено ряд протоколів виконання інтерференційної 

ЕМГ в ортопедичній стоматології. Однак, у ньому автори більшу увагу 

приділяють виконанню функціональних проб, їх послідовності та завданням, 

які вони вирішують [61, 86, 151].  

У своїх дослідженнях Ю.І. Семененко [143] знімав електроміограму 

через дві години після сніданку щодня в один і той же час.  

Ю.І. Семененко та співавтори [142] для ідентифікації точок 

відведення біопотенціалів жувальних м'язів у повторних дослідженнях 

використовували кутомір власної конструкції з метою уніфікації результатів 

дослідження. 
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В.І. Сарапук та інші [99] при дослідженні m.masseter пропонують 

накладати референтний електрод на спинку носа при дослідженні осіб із 

повною втратою зубів. 

Із цього видно, що питання встановлення чітких вимог до 

проведення ЕМГ-дослідження з метою уніфікації результатів є вкрай 

необхідною.  

Актуальним залишається питання стресового фактора, який може 

вплинути на результати дослідження. Популярним стає в даній ситуації 

медикаментозна підготовка пацієнта [102, 124]. 

Найпоширенішою на території колишнього СРСР є інтерференційна 

електроміографія. Особливо цінне поєднання вивчення кількісних, якісних та 

індексних характеристик ЕМГ, які є неінвазивними та дозволяють побачити 

розгорнуту картину патології [33]. Із доступних джерел тільки в декількох 

працях була згадка стосовно використання стимуляційної ЕМГ [67, 178]. 

Тому надзвичайно перспективним є використання в ортопедичній 

стоматології стимуляційної електроміографії.  

В ортопедичній стоматології понад півстоліття використовуються 

жувальні проби. Вони є важливими при ЕМГ-дослідженнях. Однак, похибки 

можуть зустрітися саме при їх виконанні через те, що в даний час немає 

єдиної думки, стосовно використання в цих пробах матеріалу для створення 

харчового подразника. Частина авторів використовують для проб волоський 

горіх [129], фундук [17] та інші. Деякі автори рекомендують використовувати 

шматочки хліба різної маси й ступеня черствості [77, 86, 87, 141], чи 

шматочки моркви [172], жувальну гумку [6]. Ще одне проблемне питання: 

фіксація поверхневих електродів до шкіри пацієнта й дотримання 

міжелектродної відстані. Для виконання даного фрагменту маніпуляції відомі 

липкі шаблони, які є досягненням 1980-90-х років [129]. Однак, станом на 

сьогодні основний постачальник таких шаблонів  в Україні – львівський 

завод РЕМА їх не випускає, тому виникає необхідність у лікарів створювати 
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власні конструкції шаблонів. Так, З.Є. Жегулович та Т.М. Костюк [101] 

пропонують спосіб реєстрації біоелектричних потенціалів та положення 

моторної точки поверхневих жувальних м'язів, що включає пальпаторне 

визначення положення моторної точки жувального м'яза та накладання по 

обидві сторони від неї вздовж волокон м'яза реєструючого та індиферентного 

електродів. Перед накладанням електродів на ділянку шкіри, яка відповідає 

проекції досліджуваного м’яза, фіксують прозорий поліетиленовий шаблон, 

на якому реєструють інформацію про положення електродів та 

використовують пізніше для точного визначення місця досліджуваного м'яза. 

Можна зробити загальний висновок про те, що електроміографія в 

сучасній українській ортопедичній стоматології досягла певних успіхів. 

Однак є ряд організаційних та технічних проблем, подолання  яких дозволить 

вийти електроміографії в українській стоматології на якісно новий вищий 

рівень розвитку. А саме, встановлення та чітке виконання протоколу 

дослідження, встановлення чітких гігієнічних вимог до кабінетів, де 

проводяться дослідження, створення спеціальних курсів для лікарів-

стоматологів із вивчення безпосередньо ЕМГ, ширшого використання в 

практиці стимуляційної та локальної електроміографії. Перспективи розвитку 

ЕМГ в українській ортопедичній стоматології є надзвичайно великими , тому 

можна сподіватися на бурхливий розвиток даного виду діагностики в 

майбутньому.       

1.3. Провізорні незнімні конструкції. Аналіз матеріалів та 

методів виготовлення, способів армування 

У клініку ортопедичної стоматології не рідко звертаються пацієнти, 

ортопедичне лікування яких ускладнене, та потребує попередньої спеціальної 

підготовки. Також пацієнти прагнуть мати оптимальні естетичні результати 

лікування в найкоротші терміни. Для забезпечення якісного лікування 

пацієнтів та з метою задоволення їх естетичних вимогу в клініці все частіше 

використовуються тимчасові коронки та мостоподібні протези [51].  
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С. Клюзек [44] пропонує використовувати тимчасові мостоподібні 

протези безпосередньо після екстракції зуба в фронтальній ділянці на 2,5 – 3 

місяці з метою правильного формування ясен та якісного заживлення 

комірки зуба під проміжною частиною протеза. 

Cenk Cura та інші [194] вказують на необхідність лікування 

дистально необмежених дефектів зубних рядів при зниженні висоти нижньої 

третини обличчя більш, ніж на 2-3 мм у 2 етапи із використанням акрилового 

пластмасового протеза. Автори вказують на переваги такого методу 

лікування, зазначаючи його переваги: кращу естетику й функцію, легшу 

корекцію оклюзійної поверхні до встановлення остаточного вертикального 

розміру оклюзії,можливість знайти оптимальні естетичні пропорції між мезо-

дистальними розмірами й висотою клінічних коронок фронтальних зубів. 

С.Д. Арутюнов [2], вивчаючи характеристики пластмаси для 

тимчасового ортопедичного лікування «Акродент», акцентує особливу увагу 

на необхідності співвідношення характеристик міцності та ціни матеріалу з 

огляду на першочергове використання даних конструкцій саме для 

перебудування м'язових рефлексів. 

Відомі прямий та непрямий метод виготовлення провізорних 

коронок та мостоподібних протезів [82]. 

М.А. Мурадов [82], порівнюючи вінілетилметакрилатні, 

метилметакрилатні та біс-акрилатні матеріали для виготовлення коронок 

прямим методом, робить висновок про перевагу використання саме біс-

акрилатних матеріалів у практичній роботі. О.Е. Кузнецов [70] на основі 

клінічного досвіду підтверджує те, що саме ці матеріали є оптимальними як 

для роботи  лікаря, так і для зручності пацієнта. 

Т.А. Палков [98], порівнюючи результати клінічного застосування, 

встановив перевагу матеріалу «Protemp II» порівняно з «Акрилоксид» та 

«Provisional crown resin».  
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Л.Н. Максимовская та Т.Г. Петрова [75] вказують переваги матеріалу 

Access crown у порівнянні з аналогами “Protemp”, “Snap”, “Dentalon Plus”. 

Окрім прямого та непрямого, І.Г. Комар та Н.М.Дидик [50] вказують 

на комбінований метод виготовлення провізорних коронок та наголошують 

на тому, що для короткочасного тимчасового ортопедичного лікування такий 

метод є найоптимальніший.  

В.П. Голік та А.В. Ярова [121] розробили самотвердіючу пластмасу 

«Акродент». А.В. Ярова [183] порівнювала клініко-технологічні якості цього 

матеріалу з зарубіжними аналогами “Snap”, “Tempron” та встановила, що за 

даними узагальнених показників якості матеріалу вищеперелічені матеріали 

є близькими між собою. 

Однак, автори вказують на основне показання - короткочасне 

тимчасове ортопедичне лікування з допомогою прямого та комбінованого 

методів виготовлення [50, 70, 75, 82], та на необхідність використання при 

тривалому тимчасовому ортопедичному лікуванні методу непрямого 

виготовлення пластмасових протезів, як такого, що відповідає вимогам, які 

ставляться до постійних коронок [50]. 

Найчастіше для тимчасового тривалого естетичного заміщення 

дефектів твердих тканин зубів використовуються акрилові пластмаси гарячої 

полімеризації для незнімних протезів, які також використовують для 

облицювання постійних мостоподібних протезів [51]. Найпоширенішими в 

Україні є використання пластмас гарячої полімеризації Сінма-М (Стома) [51] 

та останнім часом її модифікації Сінма-М+V [105]. 

Т.О.Чикор [174] досліджував звукопоглинання стоматологічних 

матеріалів для штучних зубів і встановив, що звукопоглинання матеріалу 

«Сінма-М» у діапазоні 125-2000 Гц нижче звукоглинання металу й залежить 

від частоти.  

Н.М. Бреславець [7], порівнюючи пластмаси «Сінма-М», «Сінма-

М+V» та «Superpont C+B», вказує на мікроструктуру матеріалу «Сінма-
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М+V», яка характеризується найменшою кількістю мікропор у наведених 

зразках. 

А.В. Ярова [184, 185] пропонує використання вдосконалених, за 

рахунок розробленої автором технології вакуумування з використанням 

технічних засобів для зменшення залишкового мономера, конструкцій та 

обґрунтовує ефективність розробки експериментальними дослідженнями, 

спрямованими на вивчення впливу протезів на імунометаболічний профіль 

пацієнтів та адаптації тканин протезного ложа.  

Як показує практика, армування як ендодонтично лікованих зубів, 

так і ортопедичних конструкцій є надійним способом отримання позитивних 

віддалених результатів лікування [13, 97]. Відомі різні методи зміцнення 

пластмасового мостоподібного протеза: розрахунок максимальних відстаней 

між елементами конструкції – 11 мм – довжина проміжної частини протеза, 

розмір конектора по вертикальній та горизонтальній площинах – не менше 4 

мм, мінімальна товщина облицювального матеріалу штучної коронки – 1 мм 

у пришийковій ділянці, 1,5 мм – по поясу коронки та 2 мм на жувальній 

поверхні зуба [71]. В.А. Кльомін та інші (2009) пропонують зміцнення 

пластмасового протеза шляхом моделювання зміцнювальної оральної 

гірлянди [43]. П.Ю. Кернов та співавтори [107] пропонують мостоподібний 

протез, який відрізняється тим, що попередньо виготовляють проміжну 

частину з композитного матеріалу чи припасовують стандартні пластмасові 

штучні зуби, при цьому проміжну частину закріплюють до опорних зубів за 

допомогою кульок, просочених адгезивом, знімають відбиток, препарують і 

наносять захисне покриття на культі опорних зубів, на які накладають і 

зав'язуть скловолоконні, поліетиленові чи кевларолові стрічки, джгути, 

натягнувши їх 2-3 шари між опорними зубами, у відбиток вкладають 

проміжну частину, в якій попередньо під стрічки або джгути виготовляють 

жолобок,та вносять композитний матеріал чи самотвердіючу пластмасу, 

накладають його на опорні зуби й обробляють та фіксують після 
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полімеризації.  І.О. Кінаш та інші [125] пропонують армувати проміжну 

частину акрилового мостоподібного протеза скловолоконною стрічкою з 

подальшою полімеризацією ортопедичної конструкції в 

пневмополімеризаторі, а М.М. Рожко та інші [126] пропонують армувати 

межу «коронка-фасетка» скловолоконними балками. О.В. Павленко та інші 

[156] на основі експериментальних досліджень пропонують варіант 

армування пластмасового мостоподібного протеза з опорою на імпланти за 

рахунок введення в пластмасу титанового порошка. 

Д.К. Гуща [103] пропонує внесення в проміжну частину 

пластмасового протеза кусочка металу, який планується як каркас для 

постійної конструкції з метою запобігання алергічних реакцій, а Д.М. Король 

та М.Д. Король [113] пропонують конструкцію знімного провізорного 

пластмасового мостоподібного протеза з опорно-утримуючими кламерами з 

пластмаси. 

Часто виникає ситуація, коли необхідно замістити довший фрагмент 

дефекту зубного ряду, ніж 11 мм. Наприклад, заміщення двох чи трьох 

відсутніх підряд зубів. У цьому випадку неможливо досягти необхідної 

товщини конектора (патологічна стертість, карієс тощо). Зміцнювальна 

оральна гірлянда рекомендована при виготовленні незнімних шин-протезів 

при захворюванні пародонту та патологічній стертості зубів при відсутності 

дефекту зубного ряду. 

Виходячи з аналізу науково-медичної літератури, можна зробити 

висновок, що поширеність патологічних станів, які пов'язані зі зниженням 

висоти прикусу зростає. Постає необхідність удосконалення методик 

діагностики та лікування даних процесів з метою збереження та відновлення 

міостатичних рефлексів жувальних м'язів, скронево-нижньощелепного 

суглоба та побудови функціональних зубних рядів. Тому актуальним є 

визначення міжкоміркової висоти щелеп виходячи з принципу цілісності 

всього організму, вивчення методик дослідження стану жувальних м'язів, 
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термінів та закономірностей їх адаптації до постійних протезів після 

ортопедичного лікування, а також вивчення необхідності використання 

поетапного підняття висоти прикусу, у залежності від стану зубо-щелепної 

системи. 

Матеріал розділу висвітлений у таких наукових працях [56, 209]:  

 

56. Костишин А. Б. Електроміографія в українській ортопедичній 

стоматології: досягнення, проблеми, перспективи / А. Б. Костишин, М. М. 

Рожко, Л. І. Пелехан // Архів клінічної медицини. – 2011. – № 2 (17). – С. 4-6. 

209. Kostyschyn A. B. Die Anwendungsbereiche von Elektromyographie 

in der ortopädischen Stomatologie / A. B. Kostyschyn // Тези 81-ої науково-

практичної конференції студентів і молодих учених з міжнародною участю 

[«Сучасні проблеми медицини і фармації в наукових розробках студентів і 

молодих вчених»], (Івано-Франківськ. 29-30 березня 2012 р.) / М-во охорони 

здоров'я України. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет». – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», 2012. – С. 54. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика пацієнтів 

 Під час виконання дисертаційної роботи нами обстежено, 

ліковано та проведене клінічне спостереження за 93 пацієнтами, яким було 

проведено ортопедичне лікування, виготовлено 123 пластмасових армованих 

скловолокном незнімних протезів. 

 Клінічні обстеження та лікування хворих пластмасовими 

армованими скловолокном незнімними протезами, виготовленими за 

вдосконаленим методом, а також 30 пацієнтів з інтактними жувальними 

рядами, що становили контрольну групу, були проведені на кафедрі 

стоматології Науково-навчального інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет». 

 Обстеження проводилося протягом 2011-2014 років. Дані огляду 

заносили в спеціально розроблену карту (Додаток А). Особливу увагу в карті 

обстеження звертали на основну причину зниження висоти прикусу, якою  

була змішана патологічна стертість зубів, а також прикус. У пацієнтів 

спостерігали фіксований ортогнатичний, чи прямий прикус, в анамнезі були 

відсутні скарги характерні для захворювань СНЩС та бруксизму. Пацієнти 

поступали на лікування з діагнозом: включений дефект зубного ряду ІІІ класу 

за Кеннеді. Для діагностики використовували суб’єктивні та об’єктивні 

методи дослідження. 

 Із метою вияснення переваг удосконаленої нами методики 

виготовлення незнімних провізорних пластмасових ортопедичних 

конструкцій, армованих скловолокном, під час їх експлуатації протягом 6 

місяців нами було проведено ортопедичне лікування та подальше клінічне 

спостереження 93 пацієнтів. Вони були розділені на три групи. Групу 1 

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

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

пацієнти із включеними дефектами зубних рядів із зниженою висотою 

прикусу до 4-6 мм (n=30) Всі пацієнти основних груп належали до другої та 

третьої вікових груп за ВООЗ, 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 1 вікової групи за ВООЗ (вік – 18-34 роки) з інтактними 

зубними рядами, без супутньої соматичної та стоматологічної патології, 

обстежувалися в одне відвідування. 

 

2.2. Визначення ступеня зниження висоти прикусу 

За основу визначення ступеня зниження висоти прикусу з літературних 

джерел [136] нами була вибрана методика антропометричного визначення 

стандартних розмірів коронок зубів за С.В. Радлінським. 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. Вони описані в табл. 2.1. 

У літературі ступінь зниження висоти прикусу визначається за 

показниками зниження висоти прикусу в фронтальній ділянці зубів. Однак, 

зустрічаються випадки відсутності зубів-антагоністів чи зубів фронтальної 

ділянки загалом при наявності їх у бічному відділі. 

Із метою вивчення ступеня залежності зниження висоти прикусу між 

різцями, іклами, премолярами та молярами нами проведене дослідження 

гіпсових моделей  із супергіпсу верхніх та нижніх щелеп 57 осіб без 
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зниження висоти прикусу та з різним ступенем патологічного стирання 

твердих тканин зуба. 

 

Таблиця 2.1 

Стандартні розміри і висота коронок зубів (мм) за С. Радлінським  [136] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделі були зафіксовані в стандартний артикулятор у положенні 

центральної оклюзії. Із допомогою штангенциркуля визначалися розміри 

коронок зубів та порівнювалися зі стандартними розмірами. 

Даним дослідженням нами встановлено залежність ступеня зниження 

висоти прикусу в ділянці молярів – премолярів – різців та ікол у 

співвідношенні 1:1,25:1,5.  

Таким чином, навіть за відсутності певної групи зубів у пацієнтів 

можна було визначити до якої групи хворих вони відносяться. 

 

 

 Верхні зуби 

Розміри 

коронок 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мезіо-

дистальний, 

мм 

8,5 6,5 7,5 7,0 7,0 10,5 9,5 8,5 

Вестибуло-

оральний, мм 

7,0 6,0 8,0 9,0 9,0 11,0 11,0 10,0 

Висота 

коронки, мм 

10,5 9,0 10,0 8,5 8,5 7,5 7,0 6,5 

 Нижні зуби 

Мезіо-

дистальний, 

мм 

5,0 5,5 7,0 7,0 7,0 11,0 10,5 10,0 

Вестибуло-

оральний, мм 

6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 10,0 10,0 9,5 

Висота 

коронки, мм 

9,5 9,5 11,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 
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2.3. Методика пальпаторного обстеження жувальних м'язів 

Із метою виявлення патології жувальної групи м'язів та диференційної 

діагностики проводилася їхня пальпація згідно методики Л.А. Скорикової 

[145]. 

Обстеження жувальної групи м'язів розпочиналося з проби відкриття 

рота. У нормі відкриття рота є симетричне з обох сторін. Асиметричне 

відкриття щелепи до відповідного індивідуального максимума може 

становити не більше 2 мм. У противному випадку можна було припускати 

наявність дисфункції. Тоді зверталася увага на тип порушення – девіацію чи 

дефлексію. Дане явище може мати артрогенне чи міогенне походження. Для 

диференціальної діагностики проводили поверхневу пальпацію m. masseter, 

pars superficialis m. temporalis, pars anterior m. digastricus, venter posterior. Ці 

м'язи найбільш доступні для обстеження. Дослідження проводили в 

положенні сидячи при трохи зімкнутих щелепах, утримуючи з двох сторін 

середній та вказівний палець на максимальному вип'ячуванні м'яза. 

Пальпація проводилася впоперек ходу м'язових волокон. У нормі м'язи 

повинні бути не гіпертрофованими, м'якими та податливими.  

Із метою виявлення тригерних точок проводилася пальпація 

m.masseter, m.temporalis, m.pterygoideus lateralis, m. pterygoideus medialis. 

Обстеження жувальної групи м'язів включало в себе поверхневу та 

глибоку пальпацію.  

Під час проведення пальпації m.masseter пацієнт сидів, закинувши 

назад голову (м'язи розслаблені). Пальпацію проводили легкими коловими 

рухами подушечками пальців по ходу м'язового волокна зверху вниз 5-7 

разів. Далі пацієнт максимально широко мав відкрити рот до появи 

неприємних відчуттів, чи незначного болю в м'язі (тест на розтягнення). 

Проводилася глибока кліщева пальпація, з метою виявлення тригерних 

точок. 
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Дослідження m. temporalis проводилося з поперечно-щипковою 

пальпацією в положенні сидячи. Таким чином, досліджувалися передні та 

задні пучки м'яза почергово.  

При пальпації m. pterygoideus lateralis пацієнт напівсидів, закинувши 

назад голову, з напіввідкритим ротом, зафіксованим вставкою. Пальпація 

задніх кінців обох головок м'яза, лежачих під жувальним м'язом, проводилася 

через отвір між вирізкою нижньої щелепи й акуловою дугою. При пальпації 

нижньої головки через ротову порожнину палець рухався, ковзаючи у 

верхній задній кут защічного мішка, і тиск відбувався всередину.  

Пальпація m. pterygoideus medialis проводилася з легким 

запрокидуванням голови обстежуваного. При зовнішній пальпації нижніх 

відділів м'яза палець підводили під нижню щелепу, ковзаючи ним по 

внутрішній поверхні щелепи від кута вверх. Нижній кінець м'яза виявлявся 

на 1 см вище кута нижньої щелепи та мав вигляд ущільненої маси. Пальпація 

середньої частини черевця здійснювалася через ротову порожнину. Кінчик 

вказівного пальця рухався, ковзаючи по молярах до краю гілки нижньої 

щелепи, яка знаходиться позаду та латеральніше останнього моляра. 

Безпосередньо за кістковим краєм гілки нижньої щелепи знаходиться черевце 

медіального криловидного м'яза.   

 

2.4. Методика електроміографічного дослідження 

У завдання нашого дослідження входило вивчення функціонального 

стану жувальних та скроневих м'язів у осіб з інтактними зубними рядами та 

змін функціонального стану в осіб зі зниженою висотою прикусу. Програма 

обстеження біоелектричної активності жувальних м’язів проводилася на 

електроміографічному комплексі «Нейро-ЭМГ-Микро» (ООО «Нейрософт», 

Росія). Даний комплекс призначений для дослідження нервово-м'язової 

системи людини з допомогою реєстрації та аналізу електричних сигналів 

м'язів та нервів. 
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Принцип дії комплексу базований на реєстрації та вводі в 

персональний комп'ютер (ПК) електричних фізіологічних сигналів 

(біопотенціалів) із метою їх аналізу.  

Біопотенціали ЕМГ посилюються підсилювачем каналів ЕМГ та 

уніфікуються по часу й рівню з допомогою аналого-цифрового 

перетворювача (АЦП) під керівництвом мікроконтролера МК1. Команди 

керівництва мікроконтролером МК1 поступають через пристрій гальванічної 

розв'язки від мікроконтролера МК3, відрахунки вхідного сигналу поступають 

в зворотному напрямку з блока АЦП в МК3. 

Мікроконтролер МК1 керує коефіцієнтом прискорення й полосою 

пропуску підсилювача каналів ЕМГ, використовується в процедурах 

калібрування й зміни електродних імпедансів, виконує внутрішні 

діагностичні операції. 

Електроживлення модуля підсилювачів відбувається через 

гальванічно розв'язаний перетворювач постійної напруги ПН1, управління 

яким здійснює мікроконтролер МК3. 

Гальванічно розв'язаний блок струменевого стимулятора складається з 

керівного мікроконтролера МК2, цифрово-аналогового перетворювача 

(ЦАП), формувача струменевого стимулятора (ФСС), АЦП. 

Мікроконтроллер МК2 через блок ЦАП задає ФСС амплітуду та довжину 

імпульса. Блок АЦП виміряє величину реального струму через пацієнта і 

передає її в мікроконтроллер МК2. 

Мікроконтролер МК2 керується командами, які поступають через 

пристрій гальванічної розв'язки від мікроконтролера МК3. Інформація про 

реальну величину стимулу передається в зворотному напрямку. 

Електроживлення модуля підсилювачів відбувається через 

гальванічно розв'язаний перетворювач постійної напруги ПН2, керування 

яким здійснює мікроконтролер МК4. 
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Блок живлення (БЖ) перетворює живлену напругу шини USB в 

потрібну для роботи МК4 напругу 3,3В. 

Комплекс працює під керівництвом ПК типу ІВМ РС з мишкою, 

клавіатурою, принтером та операційною системою Windows. 

Електронний блок з'єднується з розйомом USB персонального 

комп'ютера незнімним інтерфейсним кабелем. 

Із допомогою ПК відбувається обробка фізіологічних сигналів, їх 

відображення на екрані монітора, представлення в різних видах після 

математичного аналізу, зберігання вихідних сигналів на жорсткому диску, 

формування результатів проведених досліджень і роздруківка їх на принтері. 

У наших дослідженнях ми користувалися програмним забезпеченням 

«Нейро-МВП.Net» версія 2.4.51.0 від 25.07.2011. 

Дослідження виконувалися в спеціальному кабінеті функціональної 

діагностики. Даний кабінет максимально адаптований до вимог, які 

ставляться до таких приміщень у США та Західній Європі  з метою 

створення позитивного мікроклімату приміщення та зменшення часу 

підготовки пацієнта до дослідження та забезпечення цим самим якості 

результатів обстеження, а також дотримання вимог висунутих виробником 

електронейроміографа. Стіл з апаратом та комп'ютером, а також крісло 

лікаря були на коліщатках, щоб він міг вільно працювати з апаратом навколо 

пацієнта, не турбуючи лишній раз останнього. Крісло пацієнта розташоване 

навпроти стіни, щоб не відволікати обстежуваного. Час, відведений для 

проведення дослідження – не більше 30 хв, з урахуванням підготовки 

пацієнта. Особлива увага приділялася шумоізоляції кімнати для забезпечення 

повного розслаблення пацієнта в напівгоризонтальному положенні в 

стоматологічному кріслі.  

Згідно методики проведення електроміографічного дослідження всі 

обстеження проводилися при температурі 23
0
С±0,5

0
С з 10 до 14 год. 

Використовувалися наступні параметри настройки електроміографа.  
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На підготовчому етапі дослідження перевіряли робочий стан 

електроміографа, дезінфікували поверхневі електроди, готували смужки 

лейкопластиру та 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,пацієнт 

інформувався про дане дослідження. Далі змочували в теплій воді заземляючі 

електроди та фіксували їх на руках 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 їх поверхню коловими рухами. Фіксували шаблони до 

шкіри пацієнта та додатково закріплювали їх лейкопластирем. 

Для виконання проб використовувалися поверхневі електроди з 

шириною пластин 5 мм та базуючись на вимогах до міжелектродної відстані 

20 мм в 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 

вручну, за допомогою гострого ножа, прорізані канали діаметром 8-10 мм 

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

основа використовувалася багаторазово. 

Для фіксації електродів на шаблоні використовується двосторонній 

скотч розміром 45*45 мм, який необхідно було змінювати після кожного 

обстеження. 

На очищену, обезжирену та висушену поверхню основи шаблону 

клеючої стороною прикріплювався скотч. Перед фіксацією шаблона на тілі 

обстежуваного знімалося захисне покриття скотча й на нього в проекції 

отворів шаблона фіксувалися електроди. На них наносився провіднковий 

гель і електроди та шаблон фіксувалися скотчем до тіла обстежуваного.  

Для нанесення гелю використовували пристрій, який складався з 

стандартного шприца об'ємом 5 мілілітрів та насадки для введення текучого 
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композитного матеріалу. Гель наносився коловими рухами починаючи від 

основи електрода до його середини за годинниковою стрілкою, заповнюючи 

всю площу поверхневого електрода, забезпечуючи максимально рівномірний 

розподіл гелю на поверхні електрода. 

Фіксація поверхневих електродів на m.masseter здійснювалася таким 

чином, що активний електрод знаходився над черевцем м'яза, в 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 у себе 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 горіха. 

Кожна проба виконувалася тричі. При аналізі брався до уваги 

середній показник із трьох аналогічних проб. 

Враховуючи те, що електронейроміограф «Нейро-ЭМГ-Микро» є 

двоканальним, після закінчення дослідження жувальних м'язів електроди 

перекладалися на передні пучки скроневих м'язів та проводилося аналогічне 

дослідження m. Temporalis із перервою 5 хвилин для відпочинку пацієнта. 

Біоелектричну активність жувальних м’язів досліджували за схемою – 

одночасно в симетричних м’язах обох сторін. 
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Великий розмір і віддаленість від м’язової тканини поверхневого 

електроду дозволяє реєструвати з його допомогою сумарну біоелектричну 

активність м’язів. ЕМГ, яка є інтерференцією потенціалів дії багатьох сотень 

м’язових волокон. 

У дослідженнях використовували стандартні відведення. 

Електроміографічне обстеження особам контрольної групи 

проводилося 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, проведено ЕМГ дослідження жувальних м’язів проводилося 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 1тиждень, 1, 3, 6  

місяців після лікування.  

Аналіз обстеження включав у себе створення автоматичного 

розширеного протоколу дослідження в програмі «Нейро-МВП» з 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 власне жувальних та скроневих 
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м'язів 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 по Ferrario, 

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 їх роботи, 

домінування однієї зі сторін при навантаженнях, симетричність роботи 

жувальних м'язів. 

Метод побудови графіку скаттерограми турно-амплітудного аналізу 

по Willison, при проведенні жувальних проб поверхневої електроміографії, 

який базується на графічному відображенні математичних алгоритмів 

співвідношень максимальних амплітуд турнів до частоти турнів за 1 секунду 

часу.  

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 їхнтої 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. 
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Можливість комп'ютерного аналізу значно розширює використання 

електроміографії як методу функціональної діагностики й контролю 

лікування.  

Середні значення протоколів виводилися в програмі Microsoft Excel 

2007.  

 

2.5. Програма для обчислення результатів поверхневих 

електроміограм жувальних та скроневих м'язів «DiagnosticDocExtractor» 

Для автоматизованого розрахунку результатів дослідження жувальних 

проб, а також обчислення індексної оцінки за Ферраріо та середнього 

сумарного значення показників ЕМГ нами була розроблена спеціальна 

комп'ютерна програма «DiagnosticDocExtractor». Вона написана з 

використанням технології «.Net» фірми «Microsoft» та запускається з 

допомогою «.NET Framework 3.5», дозволяє автоматично в файлі «Word» 

проводити розрахунок середніх значень максимальних амплітуд. Водночас, у 

даній програмі створена функція блокування введення в протокол так званих 

«зайвих даних», які є обов'язковими в формуванні стандартного протоколу в 

«Нейро-МВП».   

Інтерфейс програми складається з функціональних клавіш «відкрити», 

з допомогою, якої відкривається вихідний документ, «застосувати зміни» - 

команда, яка забезпечує обчислення, «призначення» - вибір місця 

розташування файла зі змінами під ідентичною назвою з вихідним файлом та 

додатковим розширенням перед назвою «МOD_». 

Програма складається із двох частин, які послідовно виконують задані 

алгоритмові функції.  

На першому етапі програма аналізує кількість електроміограм у 

вихідному документі, видаляє зі структури документа ряд таблиць, які не 

використовуються в даному дослідженні – «Амплитуда ПДЕ», «полифазия 

ПДЕ», «длительность ПДЕ», «паттерн» та «интерпритация», а замість 
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розширеної таблиці «турно-амплитудный анализ» виводиться таблиця із 

обчисленими середніми величинами максимальних амплітуд кожної проби 

окремо: «канал 1», що відповідає показникам м'язів правої сторони обличчя 

пацієнта та «канал 2», які відповідають показникам м'язів лівої сторони 

обличчя пацієнта. 

На другому етапі програма автоматично проводить визначення 

середніх значень із кожних трьох послідовних проб, проводиться обчислення 

індексної оцінки по Ферраріо показників (MVC/RMC)*100, ТC, РОС та на 

основі попередніх розрахунків проводиться визначення середнього 

сумарного значення роботи жувальних та скроневих м'язів у кожній 

жувальній пробі, та виводяться ці дані, а також хід обчислення у вигляді 

таблиць на останній аркуш протокола.   

На останньому етапі «DiagnosticDocExtractor» оформляє виправлений 

документ, аналізує можливість виникнення похибок, при їх виявленні – 

вказує місце, де зафіксована помилка у вихідному документі та зберігає 

виправлений документ у вигляді файла Microsoft Word 97-2003 (.doc).  

Таким чином, аналіз електроміограм скорочував час роботи та 

мінімізував можливість виникнення помилки. 

 

2.6. Статистичні методи дослідження 

Для обробки отриманих результатів дослідження сформовано базу 

даних на основі Miсrosoft Excel, де матеріали групувались за контингентами 

вивчення (можна розшифрувати, які групи були). Усі статистичні розрахунки 

проводилися за допомогою вбудованих ліцензійних пакетів аналізу даних та 

описової статистики в програмах Miсrosoft Excel 2007 та Statistica 6.0. 

Усі отримані в дослідженні кількісні дані спочатку перевірили на тип 

їх розподілу за методом Колмогорова-Смирнова і Лільєфорса. Оскільки 

абсолютна більшість цих даних відповідала нормальному закону Гауса, для 

описання центральної тенденції обрано стандартна похибка (М±m), а для 
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оцінки достовірності відмінностей отриманих результатів і перевірки 

нульової гіпотези – параметричний t-тест (критерій Стьюдента) для залежних 

чи незалежних вибірок [31]. 

Похибку відносної величини розраховували за формулою:  

n

pp
m

)1( 


,  

де m – середня похибка відносної величини; 

р – імовірність ознаки в сукупності (якщо р у %, то в чисельнику 100-

р),  

n – величина вибірки 

Статистична обробка категорійних (якісних) даних проводилась 

шляхом розрахунку частоти поширення чинників на 100 обстежених та 

стандартної похибки для відносних величин (±m), а перевірка достовірності 

різниці даних у групах порівняння здійснювалась шляхом розрахунку 

критерія відповідності χ2. 

Різницю між порівнювальними групами вважали статистично 

доведеною, якщо обчислений показник достовірності (p) при порівнянні з 

вибраним рівнем значимості (α=0,05) не перевищував його або був рівний із 

ним за величиною, тобто виконувалася умова p≤0,05.  

 

  Матеріали розділу опубліковані в таких наукових працях [57, 117, 

119, 120, 123, 149, 210]:  

57. Костишин А. Б. Електронейроміограф «Нейро-ЕМГ-микро»: 

забезпечення якісної роботи / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції стоматологів 

[«Застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики в 

стоматології» ], (Ужгород, 23-24 вересня 2011 р.) / М-во освіти і науки 

України. ДВНЗ Ужгородський національний ун-т. – Ужгород: ДВНЗ 

Ужгородський національний університет, 2011. – С. 245-246.  
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117. Пат. № 63612 України на корисну модель, МПК А61С 19/00. 

Спосіб виготовлення шаблонів міжелектродної відстані для проведення 

електронейроміографічних досліджень / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, Л. І. 

Пелехан - № u 201104035 ; заявл. 04.04.2011 ; опубл. 10.10.2011 ; Бюл. № 19. 

119. Пат. № 67169 України на корисну модель, МПК А61М 5/00.   

Спосіб нанесення провідникового гелю на поверхневі електроди при 

проведенні електроміографічних досліджень / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, 

Л. І. Пелехан – № u 20117111; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.02.2012; Бюл. № 3. 

120. Пат. № 71869 України на корисну модель, МПК А61В 5/0488    

A61N 1/00. Спосіб фіксації поверхневих нашкірних електродів на musculus 

masseter для проведення поверхневої електроміографії / А. Б. Костишин, М. 

М. Рожко, Л. І. Пелехан – № u 201201446 ; заявл. 13.02.2012 ; опубл. 

25.07.2012 ; Бюл. № 14. 

123. Пат. № 79727 України на корисну модель, МПК А61С 19/00. 

Спосіб експрес-діагностики стану жувальних та скроневих м'язів з 

допомогою електронейроміографа «Нейро-ЭМГ-Микро» / А. Б. Костишин, 

М. М. Рожко, В. А. Гриб, Л. І. Пелехан – № u 201213549; заявл. 26.11.2012 ; 

опубл. 25.04.2013 ; Бюл. № 8. 

149. Спосіб експрес-діагностики стану жувальних та скроневих м'язів 

з допомогою електронейроміографа: інформ. лист / Івано-Франківський 

національний медичний університет. – А. Б. Костишин, М. М. Рожко, В. А. 

Гриб, Л. І. Пелехан – К., 2015. – 4 с.  

210. Kostyschyn A. B. Die Entwicklung der Schablonen von 

Zwischenelektrodenabstand für Elektromyographische Untersuchungen / A. B. 

Kostyschyn // Тези 82-ої науково-практичної конференції студентів і молодих 

учених з міжнародною участю [«Інновації в медицині»], (Івано-Франківськ. 18-19 

квітня 2013 р.) / М-во охорони здоров'я України. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», 2013. – С. 121-122. 
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РОЗДІЛ 3 

СТАН ЖУВАЛЬНОЇ ГРУПИ М'ЯЗІВ У ПАЦІЄНТІВ З ІНТАКТНИМИ 

ЗУБНИМИ РЯДАМИ ТА В ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ВИСОТОЮ 

ПРИКУСУ 

 

Ураховуючи нові успіхи та протиріччя в поглядах на застосування 

ЕМГ-оцінки стану жувальної групи м’язів для забезпечення ефективного 

ортопедичного лікування та результатів його оцінки були проведені 

дослідження стану та динаміки ЕМГ-показників m.masseter та m.temporalis у 

пацієнтів із зниженою висотою прикусу до тимчасового ортопедичного 

лікування за запропонованою методикою. 

Під нашим спостереженням перебувало 123 пацієнти, серед яких 32 

пацієнтів групи 1, 31 пацієнт групи 2 із зниженням висоти прикусу на 3-4 мм 

у фронтальній ділянці, яким було виготовлено тимчасові пластмасові 

незнімні, армовані скловолокном, ортопедичні конструкції на верхню чи на 

нижню щелепи, в залежності від вихідної клінічної ситуації. Пацієнтам групи 

3 було виготовлено по дві тимчасові пластмасові незнімні, армовані 

скловолокном, ортопедичні конструкції на верхню та на нижню щелепи. 

Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб з інтактними зубними 

рядами, які відносяться до 1 вікової групи за ВООЗ, ортогнатичним 

прикусом, без супутніх соматичних та стоматологічних патологій та без 

скарг на симптоматику, характерну для захворювань скронево-

нижньощелепного суглобу. 

На електроміограмах пацієнтів контрольної групи спостерігалися 

наступні закономірності форм: відносний фізіологічний спокій 

представлений на них прямою лінією, а для електроміограм скроневого м'яза 

характерними були до двох незначних «зубців» активності протягом 3,5 сек, 
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що відображає функціональне навантаження даних м'язів та їх роль у стані 

фізіологічного спокою.  

 

При пробі максимального відкриття рота в цій же групі спостерігалася 

пряма лінія з «більш гострими» закінченнями, які характеризують 

максимально крайні межі амплітуди. Також могла спостерігатися незначна 

звуженість меж лінії, що свідчить про незначну втомлюваність м'язів і є 

видом фізіологічної норми. 

При максимальному стисненні щелеп за умови стандартної відстані 

розташування каналів між собою на дисплеї електроміограми осіб 

контрольної групи мають вигляд суцільного блоку прямокутної чи 

веретеноподібної форми з гострими краями на верхній та нижній межах. 

Графічне зображення запису жувального циклу характеризується 

чергуванням фаз біоелектричної активності та спокою. Фази активності 

виникають у ритмі з жувальними рухами нижньої щелепи. Амплітуда 

біострумів на початку акту жування вища та знижується в міру ступеня 

розжовування харчового подразника. В окремому залпі активність 

підвищується до його середини й поступово знижується до мінімуму. 

Жування характеризується швидким включенням багатьох моторних 

одиниць і таким же швидким переходом до спокою. Це зумовлює одну з 

форм м'язової активності – «веретеноподібну».    

У залежності від ступеня зниження висоти прикусу характеристики 

електроміограм були різними.  

Так, у хворих групи 1 до лікування практично не спостерігалося змін 

у порівнянні з контрольною групою. Серед відмінностей варто відзначити 

поодинокі спонтанні «зубці», які характеризують збільшення активності 

m.masseter (1-2) за 3,5 сек, збільшення кількості «зубців» активності до 3-4 у 

m.temporalis у стані відносного фізіологічного спокою. Дана тенденція 

спостерігалася в 11 пацієнтів (34,38±8,40) % випадків). Зміни, які виникали 
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на електроміограмах при пробах максимального відкриття рота та 

максимального стиснення щелеп та жувальній пробі (незначне зниження  

 

площі максимальних амплітуд) при збережених тенденціях електроміограми, 

яка була характерна для осіб контрольної групи, можна пояснити виключно 

зниженням жувальної ефективності внаслідок втрати зубів. 

У 19 пацієнтів (61,29±8,75) % випадків) групи 2 спостерігалася 

тенденція, яка була характерна для хворих групи 1 до ортопедичного 

лікування.  

У 12 хворих (38,71±8,75) % випадків) спостерігалося значне зниження 

біоелектричної активності жувальних м'язів при виконанні всіх 

функціональних проб та підвищення біоелектричної активності на 

електроміограмах, які відображають стан відносного фізіологічного спокою 

щелеп.  

При максимальному стисненні щелеп у даних пацієнтів 

спостерігалися порушення структури електроміограми в формі «суцільного 

циліндра». Більш характерною в даній групі пацієнтів була структура 

електроміограм за типом «веретена», що демонструє швидшу, порівняно з 

контрольною та групою 1, втому жувальних м'язів.  

Форма електроміограм при жувальній пробі відзначалася зниженням 

порушення структури електроміографічних записів, відсутністю 

розчленованості залпів активності та періодів біоелектричного спокою.  

У всіх пацієнтів (100,0 % випадків) групи 3 спостерігалося значне 

зниження амплітуди біоелектричної активності жувальної групи м'язів при 

виконанні всіх функціональних проб, окрім проби, яка відображає стан 

відносного фізіологічного спокою щелеп, де спостерігалося підвищення 

амплітуди біоелектричної активності (рис. 3.1, рис. 3.2).  
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3,5 с

400 мс 200 мкВ

1,1 к.

1,2 к.

 

б) 

 

Рис. 3.1. Порівняльна характеристика інтерференційних 

електроміограм m. masseter у стані відносного фізіологічного спокою 

пацієнтів контрольної групи (а) та пацієнтів групи 3 (б). 
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0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8
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б) 

 

Рис. 3.2. Порівняльна характеристика інтерференційних 

електроміограм m. masseter при максимальному відкритті рота пацієнтів 

контрольної групи (а) та пацієнтів групи 3 (б). 
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При максимальному стисненні щелеп (рис. 3.3) спостерігалися 

порушення чи відсутність структури електроміограми в формі «суцільного 

циліндра», що було зумовлене розвитком нервово-м'язової втоми й 

напруження. Цим же пояснюється форма електроміограм за типом 

«веретена». 

У 24 пацієнтів (80,0±7,18) % випадків) спостерігалося роз'єднання 

загальної структури електроміограми при максимальному стисненні щелеп, 

що зумовлювало наявність чіткої візуалізації запису біоелектричної 

активності м'язів з обох каналів окремо. Цей ефект зумовлений значним 

зниженням площі максимальних амплітуд жувальної групи м'язів та 

відображав атрофічні зміни m.masseter та m.temporalis внаслідок тривалого 

часу розвитку патологічного процесу.  
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а) 

0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ

1,1 к.

1,2 к.

 

б) 

 

Рис. 3.3. Порівняльна характеристика інтерференційних 

електроміограм m. masseter при максимальному стисненні щелеп пацієнтів 

контрольної групи (а) та пацієнтів групи 3 (б). 
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400 мс 200 мкВ

1,1 к.
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б) 

Рис. 3.4. Порівняльна характеристика інтерференційних 

електроміограм m. masseter при виконанні жувальної проби пацієнтів 

контрольної групи (а) пацієнтів групи 3 (б). 
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Форма електроміограм при жувальній пробі в окремих випадках мала 

вигляд не «веретеноподібної», а кривої з незначними залпами активності, в 

яких помітними були невеликі поодинокі спалахи з вищою амплітудою, які 

особливо чітко були помітні при вивченні поверхневих електроміограм 

пацієнтів групи 3 (рис. 3.4). 

Ураховуючи те, що у відомій літературі має місце відмінність поняття 

«норма» для характеристики показників поверхневих електроміограм (ЕМГ) 

m.masseter та m.temporalis, для порівняння їх стану проведено ЕМГ-

дослідження m.masseter та m.temporalis у практично здорових людей, які 

відносияться до І вікової групи за ВООЗ віком 18-25 років зі збереженими 

інтактними зубними рядами, ортогнатичним прикусом, без скарг, які 

вказують на патологію зі сторони скронево-нижньощелепного суглоба, які 

склали контрольну групу та їхні дані використовувалися як еталон норми. 

 

 

0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8

3,5 с
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           а) 

 

б)

0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ
1,1 к.

1,2 к.

 

Рис. 3.5. Електроміограма пацієнта контрольної групи у стані спокою 

(а – m.masseter, б - m.temporalis). 
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У стані відносного фізіологічного спокою в досліджуваних м’язах 

максимальна амплітуда була наступною: (29,57±0,92) мкВ для правого і 

(33,16±1,67) мкВ для лівого m.masseter та (31,01±1,58) мкВ для правого і 

(32,46±1,43) мкВ для лівого m.temporalis (рис. 3.5)/ 

При максимальному відкритті рота показники максимальної 

амплітуди були наступними: (230,37±24,95) мкВ для правого і (227,01±22,67) 

мкВ для лівого m.masseter; (151,42±13,21) мкВ для правого і (149,20±10,48) 

мкВ для лівого m.temporalis (рис.3.6): 

 

 

а)
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0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ
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Рис. 3.6 Електроміограма пацієнта контрольної групи при 

максимальному стисненні щелеп (а – m.masseter, б - m.temporalis). 
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У пацієнтів конрольної групи отримали наступні величини 

максимальної амплітуди: відповідно (1335,84±143,39) мкВ для правого і 

(1292,84±122,88) мкВ для лівого m.masseter; (1004,56±83,79) мкВ для правого 

і (1016,24±75,38) мкВ для лівого m.temporalis (рис. 3.7):  

 

 

а)

0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8
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б)

0 400 800 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ

1,1 к.

1,2 к.

 

Рис. 3.7. Електроміограма пацієнта контрольної групи при 

максимальному стисненні щелеп (а – m.masseter, б - m.temporalis). 

 

Аналізуючи дані показників m.masseter у стані відносного 

фізіологічного спокою зауважимо, що у всіх випадках спостерігалися вищі 

показники максимальних амплітуд (мкВ) у лівого m.masseter у порівнянні з 

правим. У числовому значенні, до лікування тимчасовими ортопедичними 

конструкціями спостерігалося достовірне зниження показників у порівнянні з 
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контрольною групою для правого m.masseter (група 1 – (34,03±1,19) мкВ 

(р<0,01), група 2 – (59,02±5,19) мкВ (р<0,001), група 3 – (54,94±1,92) мкВ 

(р<0,001), зниження у групі 1 для лівого m.masseter  (35,99±1,39) мкВ 

(р>0,05) та достовірне зниження у інших групах (група 2 – (68,46±6,23) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (60,30±2,78) мкВ (р<0,001). 

Максимальні амплітуди (мкВ) m.temporalis до лікування 

характеризувалися рівними значеннями між лівим та правим м'язами та 

достовірна різниця вірогідності даних у пацієнтів груп 2 та 3 у порівнянні з 

контрольною групою. У числовому аспекті дані значення характеризувалися 

наступним чином до лікування:  для правого m.temporalis – група 1 – 

(36,13±2,19) мкВ (р>0,05), група 2 – (36,29±5,25) мкВ (р<0,001), група 3 –

(72,81±4,45) мкВ (р<0,001), для лівого m.temporalis група 1 – (29,85±2,06) 

мкВ (р>0,05), група 2 – (59,95±3,67) мкВ (р<0,001), група 3 – (73,60±5,47) 

мкВ (р<0,001). 

При виконанні проби максимального відкриття рота m. masseter 

робота правого та лівого m.masseter характеризувалася симетричністю. За 

рахунок компенсаторних механізмів, при виконанні проби максимального 

відкриття рота в пацієнтів групи 2, зниження максимальних амплітуд, у 

порівнянні з даними пацієнтів контрольної групи, було незначним та 

максимально наближеними до останніх. У числовому відношенні, до 

лікування показники максимальних амплітуд у групах були наступними: для 

правого m.masseter  – група 1 – (156,18±18,36) мкВ (р<0,05), група 2 – 

(188,83±15,08) мкВ (р>0,05), група 3 – (140,39±7,75) мкВ (р<0,01), для лівого 

m.masseter група 1 – (149,03±13,78) мкВ (р<0,01), група 2 – (187,94±14,58) 

мкВ (р>0,05), група 3 – (142,65±8,69) мкВ (р<0,001). Показники m.temporalis  

при виконанні проби максимального відкриття рота виглядали наступним 

чином до лікування: для правого m.temporalis –група 1 – (122,60±12,56) мкВ 

(р>0,05), група 2 – (136,25±9,99) мкВ (р>0,05), група 3 – (118,26±7,10) мкВ 
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(р<0,05), для лівого m.temporalis група 1 – (111,09±9,41) мкВ (р<0,01), група 2 

– (151,86±11,27) мкВ (р>0,05), група 3 – (121,26±7,89) мкВ (р<0,05). 

При пробі максимального стиснення щелеп до лікування 

спостерігалися такі показники: для правого m.masseter  –група 1 – 

(687,00±65,08) мкВ (р<0,001), група 2 – (746,05±82,46) мкВ (р<0,001), група 3 

– (283,98±21,80) мкВ (р<0,001), для лівого m.masseter  група 1 – 

(786,15±81,54) мкВ (р<0,001), група 2 – (664,12±62,56) мкВ (р<0,001), група 3 

– (315,89±26,85) мкВ (р<0,001). Ці дані, свідчать про достовірну вірогідність 

різниці у всіх основних групах, у порівнянні з контрольною, значне зниження 

максимальних амплітуд поверхневих електроміограм  m.masseter (мкВ), а 

також відсутність симетрії при взаємодії правого та лівого m.masseter. Так, у 

групах 1 та 3 спостерігалася перевага правого м'яза, в той час коли в групі 2 

переважала робота лівого. 

Аналізуючи дані проби максимального стиснення для m.temporalis 

варто зауважити, що тут спостерігалася перевага в групі 3 правого м'яза 

(вищі максимальні амплітуди), у той час коли в групах 1 та 2 переважала 

робота лівого.  

Водночас, на відміну від m.masseter у даному випадку зниження 

показників було найменшим у групі 1 та найвищим у групі 3: для правого 

m.temporalis – група 1 – (730,80±43,29) мкВ (р<0,01), група 2 – (534,27±58,44) 

мкВ (р<0,001), група 3 – (388,46±38,91) мкВ (р<0,001), для лівого 

m.temporalis група 1 – (828,70±47,23) мкВ (р<0,05), група 2 – (547,80±57,17) 

мкВ (р<0,001), група 3 – (370,82±38,91) мкВ (р<0,001).   

Із метою визначення залежності якості проведеного лікування  та 

вивчення ступеня взаємокомпенсації роботи m.masseter та m.temporalis нами 

використовувався метод визначення середньостатистичного значення роботи 

m.masseter та m.temporalis, який базується на виведенні 

середньостатистичного показника максимальних амплітуд правих та лівих 

m.masseter та m.temporalis у стані відносного фізіологічного спокою, 
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максимального відкриття рота та максимального стиснення щелеп. У 

контрольній групі були зафіксовані такі показники: у стані спокою – 

(31,55±1,09) мкВ, при максимальному відкритті рота – (189,50±15,34) мкВ, 

при максимальному стисненні щелеп – (1162,37±98,87) мкВ. 

Аналізуючи дані, отримані в пацієнтів  групи 1 можна спостерігати 

незначне достовірне відхилення показників середньостатистичної сумарної 

роботи m.masseter та m.temporalis до лікування – (35,61±1,27) мкВ (р<0,05), 

До лікування в групі 2 спостерігається значне підвищення тонусу m.masseter 

та m.temporalis, у порівнянні з контрольною групою – (60,92±3,65) мкВ 

(р<0,001), показники пацієнтів  групи 3до лікування дорівнювали 

(65,41±2,76) мкВ (р<0,001). 

При пробі максимального відкриття рота до лікування показники в 

групах були такі: група 1 – (134,72±12,82) мкВ (р<0,01), група 2 до лікування 

– (166,03±11,12) мкВ (р>0,05), показники в групі 3 – (130,64±5,97) мкВ 

(<0,001). 

При пробі максимального стиснення щелеп показники до лікування 

були наступні:  група 1 – (758,18±53,16) мкВ (р<0,001), група 2 – 

(613,94±53,39) мкВ (р<0,001), група 3 – (348,50±29,19) мкВ (р<0,001). 

Характеризуючи індексну оцінку симетричності роботи m. masseter та 

m. temporalis за Ferrario, звернуто увагу на дані першої групи, де 

спостерігався високий показник симетрії до лікування – (82,29±2,86) % 

(р>0,05). Він, очевидно, викликаний виключно наявністю дефектів зубних 

рядів без значного ураження патологічним процесом жувальної групи м'язів.  

Дані груп 2 та 3 характеризувалися значнішою втратою симетричності до 

лікування, що свідчить про наявність патологічного процесу, який 

проявлявся вже й у м'язах – друга група – (80,08±2,98) % (р<0,05) та  група 3 

– (76,64±3,16) % (р<0,01). Аналізуючи показник РОС для m. masseter варто 

звернути увагу на вищий ступінь, у порівнянні з попереднім параметром, 

дисбалансу в роботі симетричних m. masseter, які до лікування в групі 1  



64 

 

дорівнювали (71,04±4,62) % (р>0,05), у групі 2 – (77,53±3,83) % (р>0,05) та в 

групі 3 – (70,93±4,46) % (р>0,05).  

Відсутність достовірної вірогідності різниці даних до лікування в 

групах 1 та 2 у порівнянні з контрольною групою характеризує те, що m. 

temporalis виконує допоміжну функцію, яка проявлялася в групі 1, в якій до 

лікування показник РОС дорівнював (80,28±3,31) % (р>0,05), а в групі 2 до 

лікування показник РОС дорівнював (80,21±3,70) % (р>0,05), у групі 3 до 

лікування показник РОС дорівнював (68,56±3,66) % (р<0,01), що свідчить 

про значне порушення діяльності жувальної групи м'язів. 

Показник ТС доповнив та охарактеризував процес розподілу балансу 

між m. masseter та m. temporalis, що відобразилося в показниках всіх груп: 

група 1 – до лікування – (85,22±2,10) % (р>0,05), група 2 – (84,79±2,89) % 

(р>0,05). Дані показника ТС групи 3 до лікування складали (76,43±3,98) % 

(р<0,01). 

Загальну картину зміни міостатичних рефлексів доповнювало їхнє 

графічне відображення у вигляді аналізу графіків скатерограм турно-

амплітудного аналізу за Willison. За основу даного дослідження 

використовувалася методика побудови графіку скатерограми турно-

амплітудного аналізу за Willison, який базується на графічному 

відображенні математичних алгоритмів співвідношень максимальних 

амплітуд турнів до частоти турнів за 1 секунду часу. Даний метод дозволяє 

провести первинну діагностику порушень м'язового апарату. 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 їх активності. 
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 Даний математичний алгоритм обчислювався автоматично в 

комп'ютерній програмі «Нейро-МВП.Net» та відображався на моніторі 

комп'ютера, що дозволяло відразу після закінчення дослідження аналізувати 

показники, які відображаються у відповідному вікні, на графіку, де 

горизонтальна лінія відповідає частотам турнів за 1 секунду часу (1/с) та 

виражається від 0 до 1500, а вертикальна – амплітудам турнів, які 

виражаються в мікровольтах (мкВ) від 0 до 2500.  

Специфікою використання даного методу в даному досліджнні є 

відображення показників турно-амплітудного аналізу при виконанні 

стоматологічних проб – максимального стиснення щелеп. Для зручності 

опису, графік умовно поділявся на 15 полів, а в протоколі описувалися місця 

розташування «хмари» відповідно до їх розташування на графіку та 

наявність чи відсутність окремо розташованих точок.   

Графік характеризувався за декількома параметрами. При описі 

графіка враховувалися поля, в які потрапляє концентрація точок. Також 

враховувалося найхарактерніше розташування точок у межах першого поля – 

центральне, праве, чи ліве положення, а також положення концентрації точок 

- суцільне, з поодинокими точками за межами основної конентрації, окремо 

розкиданими точками на графіку, чи окремими каналами (які демонструють 

несиметричність роботи однойменних м'язів). За даними дослідження 

отримані наступні результати та визначені такі закономірності. 

У пацієнтів контрольної групи при дослідженні m.masseter у пробі 

максимального стиснення щелеп, найхарактернішим є розташування 

концентрації окрім першого поля, в яке попадали 100 % усіх показників, у 

четвертому полі – у 20 пацієнтів (66,67±8,61) %), значно рідше в другому – у 

5 пацієнтів (16,67±6,80) %), п'ятому – у 1 пацієнта (3,33±3,17%) та в сьомому 

– в 4 пацієнтів (13,33±6,21) %). У даній пробі при дослідженні m. temporalis 

спостерігалося більш варіативне та комбіноване по відношенню до полів 

графіка розташування концентрації точок – у п'ятому полі точки були наявні 
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в 16 пацієнтів (53,33±8,82) %), у другому – у 13 пацієнтів (43,33±8,68) %), у 

четвертому – в 11 пацієнтів (36,67±8,40) %).  

При вивченні показників електроміограм m.temporalis пацієнтів групи 

1 слід відзначити достатню рівновагу та частоту концентрації точок графіка в 

пацієнтів першої групи, де розташування концентрації точок графіка турно-

амплітудного аналізу до лікування було наближене до показників 

контрольної групи. В обох випадках найчастіше окрім першого поля точки, 

при дослідженні m.masseter, розташовувалися у четвертому полі з наступним 

розподілом: 16 пацієнтів (50,00±8,84) % (р>0,05)), розташування точок в 

другому полі виявлено в 1 пацієнта (3,13±3,08) % (р>0,05)), у п'ятому полі у 2 

(6,25±4,28) % (р>0,05)). 

У пацієнтів групи 2 спостерігали більш глибокі зміни в роботі 

жувальної групи м'язів із збереженою тенденцією до частоти концентрації 

точок у полях графіка турно-амплітудного аналізу, де до лікування 

попадання в 2 поле було зафіксоване в 3 пацієнтів (9,68±5,31) % (р>0,05)), у 4 

поле – 12 пацієнтів (37,50±8,56) % (р>0,05)), попадання точок у сьоме поле 

до лікування в 4 пацієнтів (12.50±5,85) % (р<0,01)), Динаміка показників у 

m.temporlais була така: попадання в 2 поле до лікування – 8 пацієнтів 

(25,81±7,86) % (р>0,05)). Наявність концентрації точок у п'ятому полі– 8 

пацієнтів (25,81±7,86) % (р>0,05)). 

Ступінь атрофії жувальної групи м'язів хворих групи 3 є найвищим, 

тому за межі першого поля точки «хмари» при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп не потрапляли. 

У пробі максимального стиснення щелеп вивчалося розташування 

концентрації точок у першому полі графіка – праве, центральне, ліве. 

З отриманих даних ми констатували, що найближчим до норми є 

положення точок у правій частині поля графіка. В осіб контрольної групи 

таке положення спостерігалося в 25 пацієнтів (83,33±6,80) %) при 

дослідженні m.masseter та m.temporalis. Центральне положення 
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спостерігалося в 5-ох пацієнтів (16,67±6,80) %), а ліве, як і в осіб контрольної 

групи не спостерігалося.  

У хворих усіх груп спостерігалося порушення в діяльності жувальних 

м'язів, доказом яких було відсоткове співвідношення розташування 

концентрації точок відносно першого поля графіка при вивченні m.masseter – 

до лікування в групі 1 відношення було наступне – праве розташування – 6 

пацієнтів (18,75±6,90) % (р<0,001)), центральне в 20 пацієнтів (62,50±8,56) % 

(р<0,001)), ліве в 6 пацієнтів (18,75±6,90) % (р>0,05)), у групі 2 відношення 

було наступне – праве розташування – 5 пацієнтів (16,13±6,61) % (р<0,001)), 

центральне в 22 пацієнтів (70,97±8,15) % (р<0,001)), ліве в 4 пацієнтів 

(12,90±6,02) % (р>0,05)), у групі 3 відношення було наступне – праве 

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

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

дослідженні m.temporalis співвідношення до лікування було таке: у групі 1 

відношення було наступне – праве розташування – у 12 пацієнтів 

(37,50±8,56) % (р<0,001)), центральне в 20 пацієнтів (62,50±8,56) % 

(р<0,001)), ліве положення не спостерігалося, у групі 2 відношення було 

наступне – праве розташування – у 13 пацієнтів (41,94±8,86) % (р>0,05)), 

центральне в 14 пацієнтів (45,16±8,94) % (р>0,05)), ліве в 4 пацієнтів 

(12,90±6,0) % (р>0,05)), у групі 3 відношення було наступне – праве 

розташування – у 7 пацієнтів (23,33±7,72) % (р<0,001)), центральне 

положення було в 9 пацієнтів (30,00±8,37) % (р>0,05)), ліве в 14 пацієнтів 

(46,67±9,11) % (р>0,05)). 

Характеристику роботи m.masseter та m.temporalis доповнив аналіз 

розташування концентрації точок у полях графіка турно-амплітудного 

аналізу при виконанні проби максимального стиснення щелеп. Виділяли 

чотири типи розташування концентрації точок - суцільне, поодиноке, 

окремими точками та окремими каналами.  
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При пробі максимального стиснення щелеп найбільш характерним для 

норми типом було поодиноке розташування деяких точок при збереженій 

суцільній концентрації в певному полі графіка, у випадку контрольної групи 

спостерігалося в 24 пацієнтів (80,00±7,30) % при вивченні m.masseter та в 18 

пацієнтів (60,00±8,94) % при вивченні m.temporalis. Дане положення 

характеризувало нормальний тип жування, загалом збережену симетрію 

роботи м'язів та відсутність ознак атрофії м'язів, що відображає поодиноке 

розташування точок за межами суцільного конгломерату. Інші варіанти 

розташування зустрічалися значно рідше – при вивченні m.masseter суцільне 

в 4 обстежених (13,33±6,21) %, окремі точки в 2 пацієнтів (6,67±4,56) %, 

розташування окремими каналами не зустрічалося. При вивченні 

m.temporalis суцільне положення було в 9 обстежених (30,0±8,37) %, окремі 

точки в 3 пацієнтів (10,00±5,48) %, розташування окремими каналами не 

було характерним для осіб контрольної групи. Таке положення хмари 

спостерігалося також на однаковому рівні з контрольною групою у хворих 

груп 1 та 2. 

До лікування було характерне поодиноке розташування точок, при 

вивченні m.masseter пацієнтів групи 1, для 27 пацієнтів (84,37±6,42% 

(р>0,05)), а окремими каналами – для 5 пацієнтів (15,63±6,42% (р>0,05)). У 

групі 1 при вивченні m.temporalis динаміка змін була наступна: до лікування 

поодиноке розташування точок було характерне для 20 пацієнтів (62,50±8,56) 

% (р>0,05)), а суцільне – для 6 пацієнтів (18,75±6,90) % (р>0,05)), окремими 

каналами – 6 пацієнтів (18,75±6,90) % (р<0,05)). 

У групі 2 при вивченні m.masseter показники до лікування були такі: 

суцільне положення було характерне для 3 пацієнтів (9,68±5,31) % (р>0,05)), 

поодиноке розташування точок було характерне для 20 пацієнтів  

(64,52±8,59) % (р>0,05)), розташування окремими каналами  було характерне 

тільки до лікування для 4 пацієнтів (12,90±6,02) % (р>0,05)), Розташування 

окремими точками до лікування спостерігалося в 4-ох пацієнтів (12,90±6,02) 
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% (р>0,05)). У групі 2 спостерігалася більша варіативність розташування 

концентрації точок при вивченні m.temporalis, де динаміка змін була 

наступна: суцільне положення було характерне до лікування для 12 пацієнтів 

(38,71±8,75) % (р>0,05)), динаміка розташування поодиноко розташованих 

точок була в 3 пацієнтів (9,68±5,31) % (р<0,001)), Динаміка розташування 

окремими точками була наступна – до лікування 16 пацієнтів (51,61±8,98) % 

(р<0,01)), у пацієнтів групи 3 до лікування найчастіше спостерігалося 

суцільне розташування точок, що, з урахуванням аналізу інших 

характеристик турно-амплітудного аналізу, вказаних вище, свідчить про 

знижену амплітуду жувальних рухів, помножену на наявність значної 

патологічної стертості зубів, і як наслідок – зміну форми контакту зубів (із 

горбково-фісурного на площинний), ускладненого дефектами зубних рядів, а 

також у пацієнтів групи 3 спостерігали розташування точок окремими 

каналами, що свідчить про давність розвитку патологічного процесу, і 

вироблення звички яскраво вираженого одностороннього жування.  

До лікування показники були такі при вивченні m.masseter – суцільне 

положення характерне для 14 пацієнтів (46,67±9,11) % (р>0,05)), поодиноке 

для 10 пацієнтів (33,33±8,61) % (р>0,05)), окремими каналами для 6 пацієнтів 

(20,00±7,30) % (р>0,05)), при вивченні m.temporalis – суцільне положення 

характерне для 17 пацієнтів (56,67±9,05) % (р<0,01)), поодиноке для 3-ох 

пацієнтів (10,00±5,48) % (р<0,001)), окремими каналами для 10 пацієнтів 

(33,33±8,61) % (р<0,01)). 

Поява окремо розташованих точок у полях графіка турно-

амплітудного  аналізу в пацієнтів групи 3 не спостерігалася. 

Таким чином, зміни показників біоелектричних потенціалів 

поверхневих електроміограм у пацієнтів із зниженою висотою прикусу 

змінювався, у порівнянні з показниками пацієнтів якісно, у числовому 

вираженні, а також графічно та залежав від ступеня патологічного процесу. 

Якісний вигляд поверхневих електроміограм у пацієнтів із зниженою 
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висотою прикусу характеризувався зменшенням об'єму електроміограми, 

структури наповнення та зміною форми. У числовому вираженні 

спостерігалося зростання показників у стані відносного фізіологічного 

спокою та зниження даних при максимальному стисненні щелеп та 

максимальному відкритті рота, а також при жувальній пробі, порушенням 

балансу роботи жувальної групи м'язів. Графічно зміни проявлялися 

зменшенням кількості полів графіка турно-амплітудного аналізу, в які 

потрапляла концентрація точок, зміщенням концентрації точок графіка вліво 

та зміною структури концентрації точок, що проявлялася наявністю 

структури у вигляді окремих точок та окремими каналами. Отже, 

багатопараметровий аналіз поверхневих електроміограм продемонстрував 

загальні зміни, які характерні для m.masseter та m.temporalis при патології 

зниження висоти прикусу та зміни деяких параметрів, на які варто звертати 

особливу увагу в процесі адаптації пацієнтів до тимчасових ортопедичних 

конструкцій та зміни міостатичних рефлексів жувальної групи м'язів.  

Матеріали розділу висвітлені в такій науковій праці [59]: 

59. Костишин А. Б. Особливості показників поверхневої 

електроміографії в осіб молодого віку / А. Б. Костишин // Галицький 

лікарський вісник. – 2014. – Т. 21, № 3. – С. 29-31. 
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РОЗДІЛ 4  

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВДОСКОНАЛЕНИХ ПРОВІЗОРНИХ 

МОСТОПОДІБНИХ ПРОТЕЗІВ 

 

Технологія виготовленя вдосконалених провізорних мостоподібних 

протезів складається з загальноприйнятих клініко-лабораторних етапів 

виготовлення пластмасового мостоподібного протеза [61]. 

Відмінним є лабораторний етап моделювання та полімеризації протеза. 

Для виготовлення данного виду мостоподібного протеза 

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

Харків, Україна). Завдяки наявності в даній пластмасі олігомерів, робочий 

час із даним матеріалом збільшений до 1 години. Таким чином, перед 

процесом полімеризації  є можливість не тільки правильно відмоделювати 

протез, а й розмістити в ньому армуючі елементи.  

Армуючими елементами в даній ситуації є скловолоконні балки 

(EverStick POST (GC)) та стрічки (EverStickPERIO (GC)), які за даними  С. А. 

Горбаня та Т. В. Литвин мають оптимальні характеристики міцності на згин 

[24]. 

 

 

Рис. 4.1. Підготовлений мостоподібний протез із пазами для подвійного 

армування. 
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Дана конструкція виготовлялася на верхню, чи на нижню щелепу всім 

пацієнтам груп 1 та 2,  а також на обидві щелепи пацієнтам групи 3. 

Протяжність складала 14 одиниць у протезі. Також показанням до 

застосування даної конструкції можуть виступати менші за протяжністю 

дефекти зубних рядів, адже метою армування даних конструкцій є 

профілактика перелому фрагментів даної без каркасної ортопедичної 

конструкції. 

 Суть армування полягала в тому, що після попереднього моделювання 

каркаса мостоподібного протеза його підготовлювали за правилами 

препарування опорних зубів під адгезивний мостоподібний протез за 

технологією подвійного армування з допомогою скловолоконих балок та 

стрічок (рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.2. Опорні площадки в ділянці дефекту зубного ряду. 

 

Таким чином, моделювалися дві опорні площадки зі сходинкоподібним 

переходом між ними, глибина не більше 2 мм на жувальній та 

апроксимальній поверхнях, шириною не більше 1,5-2 мм (рис. 4.2), основна 

площадка закінчувалася на рівні контактного пункту, щоб не порушити 
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точковий контакт зубного ряду і, щоб матеріал не торкався зубоясенного 

сосочка, додаткова площадка на жувальній поверхні формувалася в проекції 

емалево-дентинного кордону непрепарованого зуба до половини жувальної 

повехні зуба у випадку премолярів та молярів. У випадку дефекту зубного 

ряду в фронтальному відділі – використовувалося армування 

скловолоконною  стрічкою з оральної поверхні, у зв'язку з важкістю фіксації, 

або необхідністю надмірного препарування опорних зубів у випадку 

технології подвійного армування (рис. 4.3). 

 

 

 

Рис.4.3. Підготовлені пази для армуючих елементів в фронтальній 

ділянці. 

 

Скловолоконні елементи армування підготовлювалися з допомогою 

бонд-системи згідно з інструкцією до використання від виробника. 

Припасовувалися та укладалися в підготовлені місця каркасу протеза, після 

чого проводилося остаточне моделювання мостоподібного протеза (рис. 4.4, 

рис. 4.5, рис. 4.6). 
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Рис. 4.4. Фіксація підготовленого фрагменту скловолоконної балки на 

внутрішній площадці протеза в бічній ділянці. 

 

Рис. 4.5. Накладання скловолоконної стрічки на зовнішній площадці 

протеза в бічній ділянці. 

 

Рис. 4.6. Накладання та фіксація скловолоконної стрічки в фронтальній 

ділянці. 
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Провізорний мостоподібний протез полімеризувався в 

стоматологічному пневмополімеризаторі 30 хв при температурі 125 ºС  та 

тиску  6 Бар.  

 

а)  

 

б) 

Рис. 4.7. Вигляд готових не полірованих протезів на моделі.  

 

 Після чого проводилася обробка протеза, припасування та фіксація 

протеза в ротовій порожнині пацієнта за загальноприйнятими правилами 

(рис. 4.7 а, б). 
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За 6 місяців спостереження за пацієнтами не зафіксовано випадків 

розлому та інших механічних дефектів ортопедичних конструкцій,  також 

розцементування конструкції.   

 

  Матеріал розділу опублікований в такій науковій праці [127]:  

127. Пат. № 99089 України на корисну модель, МПК А61С 13/00. 

Спосіб комбінованого армування тимчасових незнімних ортопедичних 

конструкцій за допомогою скловолокнних балок та стрічок / А. Б. 

Костишин, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан – № а201411872 ; заявл. 

03.11.2014 ; опубл. 25.05.2015 ; Бюл. № 10. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН 

МІОСТАТИЧНИХ РЕФЛЕКСІВ M.MASSETER ТА M.TEMPORALIS У 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ВИСОТОЮ ПРИКУСУ ПІСЛЯ 

ФІКСАЦІЇ НЕЗНІМНИХ ТИМЧАСОВИХ ОРТОПЕДИЧНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ 

 

У дослідженні брали участь пацієнти з частковою втратою зубів, 

включеними дефектами зубних рядів ІІІ клас по Кеннеді та втратою 

жувальної ефективності по Агапову на 45-55 %. Локалізація дефектів 

переважала в бічній ділянці та була рівномірна з правої та лівої сторони. 

Спостерігалися незначні зміни зі сторони пардонту, викликані зміщенням 

наявних зубів у ділянці відсутніх за принципом феномену Попова-Годона. 

Виходячи з мети дисертаційної роботи, нами враховувався суб'єктивно стану 

скронево-нижньощелепного суглоба, тому з дослідження виключалися 

пацієнти, у яких були скарги зі сторони СНЩС. Тимчасові ортопедичні 

конструкції фіксувалися в порожнині рота пацієнтів на 3 та 6 місяців із 

метою визначення адаптаційних процесів м'язів у ці терміни, необхідності 

обґрунтування використання в певних груп пацієнтів у процесі підготовки до 

постійного ортопедичного лікування тимчасових конструкцій та уніфікації 

результатів дослідження.  

ЕМГ-дослідження свідчать про виражені зміни функціонального 

стану жувальної групи м’язів при патології зубощелепної системи. За даними 

багатьох авторів, вивчення стану м’язового електрогенезу жувальної групи 

м’язів, динаміки його змін у пацієнтів із зниженою висотою прикусу має 

значення для оцінки ефективності ортопедичного лікування. Також 

необхідно враховувати закономірності змін біоелектричної активності 

m.masseter та m.temporalis у пацієнтів із зниженою висотою прикусу при 

відновленні дефектів зубних рядів. 
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5.1. Якісна оцінка електроміограм після лікування 

Першим етапом аналізу електроміограм була їхня якісна оцінка.  

Для того, щоб визначити ступінь функціональних порушень у 

жувальному апараті пацієнтів основних груп, ми вивчили зміни якісних 

показників форм електроміограм через 1 тиждень, 1 місяць, 3 та 6 місяців 

після фіксації тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій у ротовій 

порожнині пацієнтів. 

Через місяць після тимчасового ортопедичного лікування 

електроміограми пацієнтів групи 1, за якісними показниками, набували 

вигляду, аналогічному контрольній групі. 

Процес адаптації жувальних м'язів до підняття висоти прикусу та 

відновлення горбково-фісурних контактів щелеп складний і тривалий. 

У пацієнтів груп 2 та 3 даний процес був схожий, однак зважаючи на 

ступінь порушень останньої групи – адаптаційні процеси у хворих даної 

групи проходили триваліше. 

Через тиждень та через 1 місяць після фіксації тимчасової конструкції 

в ротовій порожнині пацієнтів груп 2 та 3 не спостерігалося значних змін на 

електроміограмах у стані спокою та максимального відкривання ротової 

порожнини.  

Найбільш помітними якісні зміни у пацієнтів груп 2 та 3 були через 6 

місяців після фіксації тимчасових ортопедичних конструкцій. 

У цей час форма електроміограм максимально наближалася до 

аналогічних у пацієнтів з інтактним жувальним апаратом. У пацієнтів груп 2 

та 3 функціональна проба максимального стиснення щелеп відрізнялася 

швидким включенням багатьох рухових одиниць. Форма міограми набувала 

рівномірного характеру, без виражених сплесків спонтанної активності.  

Форма електроміограм при жувальній пробі була представлена 

розчленованою структурою записів, спалахи активності виглядали 
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сформованими, без ділянок випадання біопотенціалів або надмірних 

поодиноких спалахів активності.  

Отже, за якісними параметрами форми електроміограм можна 

твердити про закономірність змін у біопотенціалах m.masseter та m.temporalis 

у залежності від ступеня патологічного процесу та про виражену 

нормалізацію функціонування жувальних м'язів та зубо-щелепної системи 

загалом, незалежно від ступеня зниження висоти прикусу, але відповідно 

співвідношення «термін нормалізації – ступінь вираженості патологічного 

процесу». При зниженні висоти прикусу до 2 мм якісні характеристики 

електроміограм співпадають із аналогічними в осіб із інтактним жувальним 

рядом через місяць після адекватного ортопедичного лікування. При 

зниженні висоти прикусу 3 і більше мм відновлення структури та наповнення 

електроміографічних записів найбільш чітко спостерігається через 6 місяців 

після проведеного ортопедичного лікування. 

 

5.2. Оцінка показників поверхневої ЕМГ m.masseter та m. 

temporalis при виконанні функціональних проб у процесі лікування 

пацієнтів із зниженою висотою прикусу  

Оцінку показників поверхневих електроміограм m.masseter та 

m.temporalis розпочинали з аналізу динаміки змін у стані відносного 

фізіологічного спокою (табл. 5.1). Через 1 тиждень після фіксації у ротовій 

порожнині хворих тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій 

спостерігалося зниження максимальної амплітуди (мкВ) у всіх групах хворих 

та наближення показників до  аналогічних даних осіб контрольної групи 

(рис. 5.1, рис. 5.2): для правого m.masseter (група 1 – (33,14±0,81) мкВ 

(р<0,05), група 2 – (57,53±5,19) мкВ (р<0,001), група 3 –(54,27±1,80) мкВ 

(р<0,001), зниження в групі 1 для лівого m.masseter  (35,69±1,14) мкВ 

(р>0,05) та достовірне зниження у інших групах (група 2 – (66,92±6,21) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (56,62±2,63) мкВ (р<0,001) до лікування. 



 

 

8
0
 

Таблиця 5.1 

 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus masseter (мкВ) e стані відносного фізіологічного 

спокою 

Термін 

лікування 

Сторона 

m.mass-

eter 

групи хворих 

p 1 група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

показник M±m  показник M± m показник M± m показник 
M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 

справа 34,03 1,19 59,02 5,19 54,94 1,92 29,57 0,92 <0,01 <0,001 <0,001 

зліва 35,99 1,39 68,46 6,23 60,3 2,78 33,16 1,67 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 тиждень 

після лікування 

справа 33,14 0,81 57,53 5,19 54,27 1,8 29,57 0,92 <0,05 <0,001 <0,001 

зліва 35,69 1,14 66,92 6,21 56,62 2,63 33,16 1,67 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 місяць 

після лікування 

справа 31,6 0,73 47,21 3,03 50,95 1,86 29,57 0,92 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 32,29 0,72 51,19 2,69 53,33 1,82 33,16 1,67 >0,05 <0,001 <0,001 

через 3 місяці 

після лікування 

справа 29,34 0,36 36,57 1,53 41,83 1,27 29,57 0,92 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 31,18 0,44 38,38 1,24 43,06 1,18 33,16 1,67 >0,05 <0,001 <0,001 

через 6 місяців 

після лікування 

справа 29,04 0,3 32,36 0,76 37,78 0,8 29,57 0,92 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 29,85 0,53 34,22 0,58 38,74 0,92 33,16 1,67 >0,05 >0,05 <0,01 
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Рис. 5.1. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

правого musculus masseter (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою.  
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Рис. 5.2. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

лівого musculus masseter (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою.  
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Через 1 місяць після проведеного лікування, спостерігалося подальше 

наближення показників максимальних амплітуд правого та лівого m.masseter  

у стані відносного фізіологічного спокою до даних контрольної групи. 

Також, варто відмітити те, що в цей час спостерігалася значна позитивна 

динаміка у хворих групи 2, вихідні показники якої характеризувалися до 

лікування та через 1 тиждень після проведеного тимчасового лікування 

найвищими показниками максимальних амплітуд (мкВ). Через 1 місяць після 

проведеного лікування достовірне зниження даних було характерне тільки 

для груп 2 та 3, що в числовому значенні мало наступний вигляд: для правого 

m.masseter –група 1 – (31,60±0,73) мкВ (р>0,05), група 2 – (47,21±3,03) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (50,95±1,86) мкВ (р<0,001), для лівого m.masseter  група 1 

– (32,29±0,72) мкВ (р>0,05), група 2 – (51,19±2,69) мкВ (р<0,001), група 3 –

(53,33±2,41) мкВ (р<0,001). 

Стабілізація результатів лікування та подальша нормалізація функції  

m.masseter, яка проявлялася в подальшому зниженні максимальних амплітуд 

(мкВ) при ЕМГ-дослідженні, чітко спостерігалася через 3 та 6 місяців після 

проведеного лікування. Однак, і в даний період спостерігалася достовірна 

відмінність у показниках груп 2 та 3 у порівнянні з контрольною групою, що 

в числовому значенні була виражена наступним чином. 

Показники основних груп через 3 місяці були такими: для правого 

m.masseter  –група 1 – (29,34±0,36) мкВ (р>0,05), група 2 – (36,57±1,53) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (41,83±1,27) мкВ (р<0,001), для лівого m.masseter  група 1 

– (31,18±0,44) мкВ (р>0,05), група 2 – (38,38±1,24) мкВ (р<0,05), група 3 –

(43,06±1,18) мкВ (р<0,001). У цей період видно, що показники хворих  групи 

1 зрівноважилися з аналогічними контрольної групи. 

Показники основних груп через 6 місяців були наступними: для 

правого m.masseter  –група 1 – (29,04±0,44) мкВ (р>0,05), група 2 – 

(32,36±0,76) мкВ (р<0,05), група 3 – (37,78±0,80) мкВ (р<0,001), для лівого 

m.masseter  група 1 – (29,85±0,53) мкВ (р>0,05), група 2 – (34,22±0,58) мкВ 
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(р>0,05), група 3 – (38,74±0,92) мкВ (р<0,01), свідчать про нормалізацію 

тонусу m.masseter через 6 місяців після проведеного тимчасового 

ортопедичного лікування. 

Далі вивчалася динаміка адаптаційних процесів у стані відносного 

фізіологічного спокою m.temporalis (табл. 5.2). Максимальні амплітуди (мкВ) 

характеризувалися рівними значеннями між лівим та правим м'язами. До 

лікування та певний час у процесі адаптації після проведеного тимчасового 

ортопедичного лікування у хворих 2 та 3 груп спостерігалося незначне 

збільшення показників лівого скроневого м'яза, а наприкінці спостереження – 

правого (рис. 5.3, рис. 5.4). 

Також, протягом всього періоду спостереження за хворими 

відмічалася достовірна різниця даних у хворих 2 (крім періоду 6 місяців 

після лікування) та 3 груп у порівнянні з контролем. 

 

 

Рис. 5.3. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

правого musculus temporalis (мкВ) у cтані відносного фізіологічного спокою.  
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Таблиця 5.2 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus temporalis (мкВ) e cтані відносного фізіологічного 

спокою 

Термін лікування сторона 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

Показник 
M± 

m 

Показник M± 

m 

Показник M± 

m 

Показник M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

   

до лікування 

справа 36,13 2,19 56,23 5,25 72,81 4,45 31,01 1,58 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 36,29 2,06 59,95 3,67 73,6 5,47 32,46 1,43 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 тиждень 

після лікування 

справа 34,15 1,43 55,22 4,35 69,36 4,57 31,01 1,58 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 34,5 1,17 61,64 4,54 72,68 5,15 32,46 1,43 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 місяць 

після лікування 

справа 31,24 1,08 47,29 2,92 65,22 5,52 31,01 1,58 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 31,48 0,63 51,14 2,99 63,72 5,29 32,46 1,43 >0,05 <0,001 <0,001 

через 3 місяці 

після лікування 

справа 33,02 0,82 39,89 2,26 51,87 5,49 31,01 1,58 >0,05 <0,01 <0,001 

зліва 32,69 0,65 41,26 2,58 54,27 5,25 32,46 1,43 >0,05 <0,01 <0,001 

через 6 місяців 

після лікування 

справа 31,65 0,64 33,52 0,68 38,14 1,12 31,01 1,58 >0,05 >0,05 <0,001 

зліва 30,77 0,71 33,97 0,49 39,26 1,08 32,46 1,43 >0,05 >0,05 <0,01 
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Рис. 5.4. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

лівого musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної проби в cтані 

відносного фізіологічного спокою.  

 

Через 7 днів після проведеного лікування показники виглядали так: 

для правого m.temporalis –група 1 – (34,15±1,43) мкВ (р>0,05), група 2 – 

(55,22±4,35) мкВ (р<0,001), група 3 – (69,36±4,57) мкВ (р<0,001), для лівого 

m.temporalis група 1 – (34,50±1,17) мкВ (р>0,05), група 2 – (61,64±4,54) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (72,68±5,15) мкВ (р<0,001). Різке підвищення показника 

лівого m.temporalis після ортопедичного лікування свідчить про адаптаційну 

мінливість, характерну для m.temporalis, як м'яза, який виконує саме 

коректуючу функцію й складну адаптаційну характеристику при зміні 

міостатичних рефлексів ззовні. 

У подальшому зміни m.temporalis характеризувалися плавністю 

перебудови та нормалізації, яку чітко спостерігали через 3 та 6 місяців після 

проведеного ортопедичного лікування, у числовому вираженні показники 

виглядали так: через 1 місяць – для правого m.temporalis –група 1 – 
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(31,24±1,08) мкВ (р>0,05), група 2 – (47,29±2,92) мкВ (р<0,001), група 3 –

(65,22±5,52) мкВ (р<0,001), для лівого m.temporalis група 1 – (31,48±0,63) 

мкВ (р>0,05), група 2 – (51,14±2,99) мкВ (р<0,001), група 3 – (63,72±5,29) 

мкВ (р<0,001). Через 3 місяці показники були такими: для правого 

m.temporalis група 1 – (33,02±0,82) мкВ (р>0,05), група 2 – (39,89±2,26) мкВ 

(р<0,01), група 3 – (51,87±5,49) мкВ (р<0,001), для лівого m.temporalis група 1 

– (32,69±0,65) мкВ (р>0,05), група 2 – (41,26±2,58) мкВ (р<0,01), група 3 –

(54,27±5,25) мкВ (р<0,001). Аналізуючи динаміку цього періоду, 

спостерігали рівнозначність показників хворих групи 1 по відношенню до 

контролю та достовірну різницю через 3 місяці після ортопедичного 

лікування у хворих  групи 3, порівнюючи дані з показниками контрольної 

групи. Через 6 місяців після лікування дані виглядали наступним чином: для 

правого m.temporalis  група 1 – (31,65±0,64) мкВ (р>0,05), група 2 – 

(33,52±0,68) мкВ (р>0,05), група 3 – (38,14±1,12) мкВ (р<0,001), для лівого 

m.temporalis група 1 – (30,77±0,71) мкВ (р>0,05), група 2 – (33,97±0,49) мкВ 

(р>0,05), група 3 –(39,26±1,08) мкВ (р<0,01). Базуючись на статистичних 

даних, можна стверджувати, що в стані відносного фізіологічного спокою 

міостатичні рефлекси m.temporalis нормалізуються через 6 місяців після 

ортопедичного лікування при зниженні висоти прикусу до 4 мм та 

адекватному ортопедичному лікуванні й наближаються до показників 

контролю дані пацієнтів, зниження висоти прикусу в яких було 5 і більше 

мм. 

Аналізуючи поведінку m.masseter при виконанні проби 

максимального відкриття рота, варто виділити декілька тенденцій, які видно 

на таблиці (табл. 5.3, рис. 5.5, рис. 5.6). А саме, робота правого та лівого 

m.masseter характеризувалася симетричністю, чи незначним відхиленням та 

переважанням роботи одного зі симетрично розташованих м'язів. За рахунок 

компенсаторних механізмів, при виконанні проби максимального відкриття 

рота в пацієнтів групи 2, зниження максимальних амплітуд, у порівнянні із  
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Таблиця 5.3 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus masseter (мкВ) при виконанні функціональної 

проби максимального відкриття рота 

Термін лікування сторона 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

Показник 
M± 

m Показник 
M± 

m Показник 
M± 

m Показник 
M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 

справа 156,18 18,36 188,83 15,08 140,39 7,75 230,37 24,95 <0,05 >0,05 <0,01 

зліва 149,03 13,78 187,94 14,58 142,65 8,69 227,01 22,67 <0,01 >0,05 <0,001 

через 1 тиждень 

після лікування 

справа 185,4 14,22 192,12 15,14 137,61 6,62 230,37 24,95 >0,05 >0,05 <0,001 

зліва 185,21 13,83 191,93 13,78 147,05 10,01 227,01 22,67 >0,05 >0,05 <0,01 

через 1 місяць 

після лікування 

справа 206,71 13,77 198,22 13,38 159,66 8,89 230,37 24,95 >0,05 >0,05 <0,01 

зліва 219,63 17,52 198,2 11,85 168,83 11,06 227,01 22,67 >0,05 >0,05 <0,05 

через 3 місяці 

після лікування 

справа 219,06 9,49 215,38 10,03 186,93 7,65 230,37 24,95 >0,05 >0,05 >0,05 

зліва 213,63 8,08 217,13 8,91 186,93 8,45 227,01 22,67 >0,05 >0,05 >0,05 

через 6 місяців 

після лікування 

справа 221,59 9,48 229,54 6,81 203,36 8,19 230,37 24,95 >0,05 >0,05 >0,05 

зліва 217,75 8,56 229,65 6,37 207,97 8,26 227,01 22,67 >0,05 >0,05 >0,05 
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пацієнтами груп 1 та 3 та по відношенню до пацієнтів контрольної групи, 

було незначним і характеризувалося стабільним, поступовим підняттям 

показників максимальних амплітуд та нормалізацією, у відповідні терміни, 

що підтверджують статистичні дані.  
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Рис. 5.5. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

правого musculus masseter (мкВ) при виконанні функціональної проби 

максимального відкриття рота.  
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Рис. 5.6. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

лівого musculus masseter (мкВ) при виконанні функціональної проби 

максимального відкриття рота.  
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У числовому вираженні, через тиждень після лікування показники 

мали наступний вигляд: для правого m.masseter  –група 1 – (185,40±14,22) 

мкВ (р>0,05), група 2 – (192,19±15,14) мкВ (р>0,05), група 3 – (137,61±6,62) 

мкВ (р<0,001), для лівого m.masseter  група 1 – (185,21±13,83) мкВ (р>0,05), 

група 2 – (191,93±13,78) мкВ (р>0,05), група 3 – (147,05±10,01) мкВ (р<0,01). 

У цей період привертають увагу показники групи 3. Саме в період первинної 

адаптації до протезів у пацієнтів даної групи спостерігалася значна асиметрія 

при відкриванні рота, що демонструє наочність необхідності подальшого 

спостереження в пізніші періоди за пацієнтами даної групи, а також 

окреслює піковий період адаптації жувальної групи у хворих із значним 

зниженням висоти прикусу. 

Через 1 місяць після проведеного ортопедичного лікування стан m. 

masseter характеризувався наступними показниками: для правого m.masseter  

–група 1 – (206,71±13,77) мкВ (р>0,05), група 2 – (198,22±13,38) мкВ 

(р>0,05), група 3 – (159,66±8,89) мкВ (р<0,01), для лівого m.masseter  група 1 

– (219,06±9,49) мкВ (р>0,05), група 2 – (215,38±10,03) мкВ (р>0,05), група 3 – 

(186,93±8,45) мкВ (р<0,05). У даний період спостереження спостерігалася 

первинна нормалізація функції, яка статистично підтверджується в групах 1 

та 2. 

Відсутність статистичної достовірної вірогідності різниці значень у 

хворих всіх груп через 3 та 6 місяців після лікування, а також наближення 

показників усіх груп до даних контрольної групи свідчить про швидку та 

якісну адаптацію m.masseter саме при виконанні проби максимального 

відкриття рота, що в числовому значенні виражно наступним чином через 3 

місяці: для правого m.masseter  – група 1 – (219,06±9,49) мкВ (р>0,05), група 

2 – (215,38±10,03) мкВ (р>0,05), група 3 – (186,93±7,65) мкВ (р>0,05), для 

лівого m.masseter  група 1 – (213,63±8,08) мкВ (р>0,05), група 2 – 

(217,13±8,91) мкВ (р>0,05), група 3 – (186,93±8,45) мкВ (р>0,05). Через 6 

місяців дані були такі: для правого m.masseter  – група 1 – (221,59±9,48) мкВ 
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(р>0,05), група 2 – (229,54±6,81) мкВ (р>0,05), група 3 – (203,36±8,19) мкВ 

(р>0,05), для лівого m.masseter  група 1 – (217,75±8,56) мкВ (р>0,05), 2 група 

– (229,65±6,37) мкВ (р>0,05), група 3 – (207,97±8,26) мкВ (р>0,05). Варто 

відмітити, що незважаючи на позитивні зміни в усіх групах – найкращі 

показники спостерігаються в групі 2 за рахунок максимально активних 

компенсаторних механізмів, задіяних у перебудові міостатичних рефлексів. 

Як видно з таблиці (табл. 5.4, рис. 5.7, рис. 5.8), у пацієнтів групи 1 

спостерігалася чітка симетрія при взаємодії m.temporalis між собою з 

незначним переважанням у роботі лівого m.temporalis. У пацієнтів групи 2 не 

спостерігалася виражена тенденція адаптаційних процесів, однак в 

числовому вираженні у всіх випадках статистично підтверджувалася 

нормалізація функції м'язів, що й пояснює відсутність вираженої симетрії. 

 

 

 

Рис. 5.7. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

правого musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної проби 

максимального відкриття рота.  
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Таблиця 5.4 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної 

проби максимального відкриття рота 

Термін лікування сторона 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

Показник 
M± 

m 

Показник M± 

m 

Показник M± 

m 

Показник M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

   

до лікування 

справа 122,6 12,56 136,25 9,99 118,26 7,1 151,42 13,21 >0,05 >0,05 <0,05 

зліва 111,09 9,41 151,86 11,27 121,26 7,89 149,2 10,48 <0,01 >0,05 <0,05 

через 1 тиждень 

після лікування 

справа 142,51 9,28 142,9 10,68 125,89 6,95 151,42 13,21 >0,05 >0,05 >0,05 

зліва 140,38 9,23 160,08 12,99 127,75 8,18 149,2 10,48 >0,05 >0,05 >0,05 

через 1 місяць 

після лікування 

справа 152,92 7,79 141,06 7,69 157,88 15,2 151,42 13,21 >0,05 >0,05 >0,05 

зліва 152,16 8,84 156,29 10,51 159,76 16,99 149,2 10,48 >0,05 >0,05 >0,05 

через 3 місяці 

після лікування 

справа 162,65 7,16 161,09 7,31 163,83 13,36 151,42 13,21 >0,05 >0,05 >0,05 

зліва 166,92 7,46 162,14 7,16 164,34 14,33 149,2 10,48 >0,05 >0,05 >0,05 

через 6 місяців 

після лікування 

справа 169,62 7,71 150,14 5,83 169,02 7,55 151,42 13,21 >0,05 >0,05 >0,05 

зліва 172,08 7,56 155,17 6,3 166,64 7,92 149,2 10,48 >0,05 >0,05 >0,05 
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Рис. 5.8. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

лівого musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної проби 

максимального відкриття рота.   

 

У числовому значенні показники m.temporalis при виконанні проби 

максимального відкриття рота виглядали наступним чином: через 7 днів 

після лікування для правого m.temporalis дані були наступними: група 1 – 

(142,51±9,28) мкВ (р>0,05), група 2 – (142,90±10,68) мкВ (р>0,05), група 3 –

(125,89±6,95) мкВ (р>0,05), для лівого m.temporalis група 1 – (140,38±9,23) 

мкВ (р>0,05), група 2 – (160,08±12,99) мкВ (р>0,05), група 3 – (127,75±8,18) 

мкВ (р>0,05). Враховуючи специфіку функції m.temporalis при пробі 

максимального відкриття рота, адаптаційні процеси тут відбувалися 

найшвидше й показники у всіх основних групах вже через 7 днів були 

близькими до показників норми з тенденцією до збереження таких протягом 

всього часу спостереження за пацієнтами, що підтверджували статистичні 

дані. У числовому вираженні через 1 місяць показники були наступними:  

для правого m.temporalis – група 1 – (152,92±7,79) мкВ (р>0,05), група 2 – 



93 
 

 

(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). Через 3 місяці 

спостерігалися такі зміни правого m.temporalis – група 1 – (162,65±7,16) мкВ 

(р>0,05), група 2 – (161,09±7,31) мкВ (р>0,05), група 3 – (163,83±13,36) мкВ 

(р>0,05), лівого m.temporalis група 1 – (166,92±7,46) мкВ (р>0,05), група 2 – 

(162,14±7,16) мкВ (р>0,05), група 3 – (164,34±14,33) мкВ (р>0,05).  Через 6 

місяців у всіх трьох основних групах спостерігалися вищі показники 

максимальних амплітуд m.temporalis при виконанні даної проби, ніж у 

контрольної групи, що може бути зумовлено ще й психологічним аспектом 

(відновлення не тільки функції, а й естетики, за рахунок відсутності дефектів 

зубних рядів), що було виражено наступними показниками: правого 

m.temporalis – група 1 – (169,62±7,71) мкВ (р>0,05), група 2 – (150,14±5,83) 

мкВ (р>0,05), група 3 – (169,02±7,55) мкВ (р>0,05), для лівого m.temporalis 

група 1 – (172,08±7,56) мкВ (р>0,05), група 2 – (155,17±6,30) мкВ (р>0,05), 

група 3 – (166,64±7,92) мкВ (р>0,05).  

Проба максимального стиснення щелеп чітко відображає основні 

функції зубо-щелепної системи та особливості змін міостатичних рефлексів 

m.masseter та m.temporalis (табл. 5.5, рис. 5.9, рис. 5.10).  

Через тиждень показники були наступними: для правого m.masseter  –

група 1 – (809,62±52,77) мкВ (р<0,01), група 2 – (745,76±83,62) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (281,86±19,67) мкВ (р<0,001), для лівого m.masseter   

група 1 – (898,19±64,62) мкВ (р<0,01), група 2 – (623,55±64,64) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (301,08±25,22) мкВ (р<0,001). У цей період часу 

основною характеристикою було зменшення максимальних амплітуд (мкВ) у 

группах 2 та 3, що є вираженням початку перебудови зубо-щелепної системи, 

м'язів зокрема, до ортопедичних конструкцій та первинною адаптативною 

реакцією жувальної групи м'язів. 
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Таблиця 5.5 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus masseter (мкВ) при виконанні функціональної 

проби максимального стиснення щелеп 

Термін лікування сторона 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

Показник 
M± 

m Показник 
M± 

m Показник 
M± 

m Показник 
M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 

справа 687 65,08 746,05 82,46 283,98 21,8 1335,84 143,39 <0,001 <0,001 <0,001 

зліва 786,15 81,54 664,12 62,56 315,89 26,85 1292,84 122,88 <0,01 <0,001 <0,001 

через 1 тиждень 

після лікування 

справа 809,62 52,77 745,76 83,62 281,86 19,67 1335,84 143,39 <0,01 <0,001 <0,001 

зліва 898,19 64,62 623,55 64,64 301,08 25,22 1292,84 122,88 <0,01 <0,001 <0,001 

через 1 місяць 

після лікування 

справа 1085,19 102,84 725,99 64,73 337,48 28,02 1335,84 143,39 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 1075,32 93,18 664,02 60,54 346,33 23,37 1292,84 122,88 >0,05 <0,001 <0,001 

через 3 місяці 

після лікування 

справа 1153,46 64,66 864,91 50,6 463,34 25,5 1335,84 143,39 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 1104,07 64,65 776,71 47,18 520,51 28,47 1292,84 122,88 >0,05 <0,001 <0,001 

через 6 місяців 

після лікування 

справа 1219,54 61,37 964,83 49,91 554,58 20,08 1335,84 143,39 >0,05 <0,05 <0,001 

зліва 1195,85 62,44 880,31 44,53 591,74 26,25 1292,84 122,88 >0,05 <0,01 <0,001 
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Рис. 5.9. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

правого musculus masseter (мкВ) при виконанні функціональної проби 

максимального стиснення щелеп.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 група 2 група 3 група контрольна 
група

786,15
664,12

315,89

898,19

623,55

301,08

1075,32

664,02

346,33

1292,84

1104,07

776,71

520,51

1195,85

880,31

591,74

мкВ

Групи

до лікування
1 тиждень після лікування 
1 міс після лікування

 

Рис. 5.10. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

лівого musculus masseter (мкВ) при виконанні функціональної проби 

максимального стиснення щелеп.  
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Через 1 місяць показники були наступними: для правого m.masseter  –

група 1 – (1085,19±102,84) мкВ (р>0,05), група 2 – (725,99±64,73) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (337,48±28,02) мкВ (р<0,001), для лівого m.masseter  

група 1 – (1075,32±93,18) мкВ (р>0,05), група 2 – (664,02±60,54) мкВ 

(р<0,001), група 3 – (346,33±23,37) мкВ (р<0,001).  Даний період 

спостереження за хворими характеризувався тим, що показники групи 1 

статистично підтверджено наблизилися до аналогічних контрольної, 

максимальні амплітуди (мкВ) групи 2 стали рівними з даними цієї ж групи до 

лікування, а у хворих групи 3 спостерігалася активна позитивна динаміка 

змін та збільшення амплітуд.  

Через 3 та 6 місяців після ортопедичного лікування спостерігалася 

стабільна позитивна динаміка збільшення максимальних амплітуд 

поверхневих електроміограм у групах 2 та 3, які водночас мали статистично 

достовірну вірогідність різниці порівняно з контрольною групою, що 

свідчить про тривалий час адаптації м'язів після даного лікування та тривале 

відновлення функції. У числовому вираженні дані були наступні через 3 

місяці: для правого m.masseter –група 1 – (1153,46±64,66) мкВ (р>0,05), група 

2 – (864,91±50,60) мкВ (р<0,001), група 3 – (463,34±25,50) мкВ (р<0,001), для 

лівого m.masseter  група 1 – (1104,07±64,65) мкВ (р>0,05), група 2 – 

(776,71±47,18) мкВ (р<0,001), група 3 – (520,51±28,47) мкВ (р<0,001), а через 

6 місяців дані були такі: для правого m.masseter – група 1 – (1219,54±61,37) 

мкВ (р>0,05), група 2 – (964,83±49,91) мкВ (р<0,05), група 3 – (554,58±20,08) 

мкВ (р<0,001), для лівого m.masseter  група 1 – (1195,85±62,44) мкВ (р>0,05), 

група 2 – (880,31±44,53) мкВ (р<0,01), група 3 – (591,74±26,25) мкВ 

(р<0,001). 

Далі проводився аналіз змін m.temporalis при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп (табл. 5.6, рис. 5.11, рис. 5.12). 

Через 1 тиждень після проведеного лікування в групі 2 спостерігалося 

зниження показників, у той час, коли в групах 1 та 3 – позитивна динаміка.  
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Таблиця 5.6 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної 

проби максимального стиснення щелеп 

Термін лікування сторона 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

Показник 
M± 

m 

Показник M± 

m 

Показник M± 

m 

Показник M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

   

до лікування 

справа 730,8 43,29 534,27 58,44 388,46 38,91 1004,56 83,79 <0,01 <0,001 <0,001 

зліва 828,7 47,23 547,8 57,17 370,82 38,91 1016,24 75,38 <0,05 <0,001 <0,001 

через 1 тиждень 

після лікування 

справа 827,27 34,82 494,13 54,67 424,86 39 1004,56 83,79 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 932,46 44,88 515,62 54,93 386,71 37,92 1016,24 75,38 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 місяць 

після лікування 

справа 990,95 58,37 540,16 47,37 453,78 36,1 1004,56 83,79 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 1026,11 55,62 563,57 46,94 406,5 34,03 1016,24 75,38 >0,05 <0,001 <0,001 

через 3 місяці 

після лікування 

справа 1033,34 34,53 701,34 36,26 527,32 32,66 1004,56 83,79 >0,05 <0,01 <0,001 

зліва 1048,51 39,73 735,35 37,63 505,18 30,45 1016,24 75,38 >0,05 <0,01 <0,001 

через 6 місяців 

після лікування 

справа 1041,24 37,33 778,39 34,15 621,76 27,99 1004,56 83,79 >0,05 <0,05 <0,001 

зліва 1038,68 38,15 807,73 38,06 590,79 24,46 1016,24 75,38 >0,05 <0,05 <0,001 
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Також статистична достовірність вірогідності різниці значень була 

характерна в цей час для групп 2 та 3: для правого m.temporalis – група 1 – 

(827,27±34,82) мкВ (р>0,05), група 2 – (494,13±54,67) мкВ (р<0,001), група 3 

– (424,86±39,00) мкВ (р<0,001), для лівого m.temporalis група 1 – 

(932,46±44,88) мкВ (р>0,05), група 2 – (515,62±54,93) мкВ (р<0,001), група 3 

– (386,71±37,92) мкВ (р<0,001). 
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Рис. 5.11. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

правого musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної проби 

максимального стиснення щелеп.  
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Рис. 5.12. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

лівого musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної проби 

максимального стиснення щелеп.  

 

Подальші періоди спостереження характеризувалися збільшенням 

максимальних амплітуд у пацієнтів груп 2 та 3, поступово знижувалося 

значення достовірності вірогідності різниці в групі 2 та підтверджувалася 

нормалізація функції m.temporalis у групі 1. Через місяць після проведеного 

лікування значення були наступнми:  для правого m.temporalis – група 1 – 

(990,95±58,37) мкВ (р>0,05), група 2 – (540,16±47,37) мкВ (р<0,001), група 3 

– (453,78±36,10) мкВ (р<0,001), для лівого m.temporalis група 1 – 

(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). Через 3 місяці дані були наступні: для 

правого m.temporalis – група 1 – (1033,34±34,53) мкВ (р>0,05), група 2 – 
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(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), а через 6 

місяців дані були наступні: для правого m.temporalis – група 1 – 

(1041,24±37,33) мкВ (р>0,05), група 2 – (778,39±34,15) мкВ (р<0,05), група 3 

– (621,76±39,00) мкВ (р<0,001), для лівого m.temporalis група 1 – 

(1038,68±38,15) мкВ (р>0,05), група 2 – (807,73±38,06) мкВ (р<0,05), група 3 

– (590,79±24,46) мкВ (р<0,001). 

Вивчаючи показники та динаміку перебудови міостатичних рефлексів 

та адаптаційних можливостей жувальної групи м'язів, можна зробити 

висновок, що в залежності від функціонального навантаження при виконанні 

різних функціональних проб m.masseter та m.temporalis їх адаптаційні 

можливості проявляються по-різному. У процесі дослідження встановлено 

ряд закономірностей та тенденцій змін поверхневих електроміограм у 

процесі спостереження характерних для виконаних функціональних проб:  

найшвидше наближення показників у пацієнтів основних груп наближалися 

до даних контрольної групи під час виконання проби максимального 

відкриття рота, найважче – при максимальному стисненні щелеп. Також, 

варто зауважити швидке наближення показників  m.temporalis, у порівнянні з 

m.masseter. 

 

5.3. Оцінка показників середньостатистичного значення 

поверхневої ЕМГ m.masseter та m. temporalis при лікуванні пацієнтів із 

зниженою висотою прикусу 

 

З метою визначення залежності якості проведеного лікування  та 

вивчення ступеня взаємокомпенсації роботи m.masseter та m.temporalis нами 

використовувався метод визначення середньостатистичного значення роботи 

m.masseter та m.temporalis, який базується на виведенні 
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середньостатистичного показника максимальних амплітуд правих та лівих 

m.masseter та m.temporalis у стані фізіологічного спокою, максимального 

відкриття рота та максимального стиснення щелеп. Метод дозволяє виявити 

перші ознаки перебудови міорефлексів після проведення лікування. 

У контрольній групі були зафіксовані такі показники: у стані спокою 

– (31,55±1,09) мкВ, при максимальному відкритті рота – (189,50±15,34) мкВ, 

при максимальному стисненні щелеп – (1162,37±98,87) мкВ. 

В результаті нашого дослідження динаміка показників у стані 

відносного фізіологічного спокою виглядала таким чином (табл. 5.7, рис. 

5.13): 

 

Рис. 5.13. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

середніх сумарних значень роботи musculus masseter та musculus temporalis 

(мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою.  

 

Аналізуючи дані, отримані в пацієнтів групи 1 можна спостерігати 

незначне достовірне відхилення показників середньостатистичної сумарної  
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Таблиця 5.7 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм середніх сумарних значень роботи musculus masseter et 

musculus temporalis (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою 

 

Термін лікування 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна група 

(n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник M± m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 35,61 1,27 60,92 3,65 65,41 2,76 31,55 1,09 <0,05 <0,001 <0,001 

7 днів після 

лікування 34,37 0,71 60,66 3,59 63,23 2,68 31,55 1,09 <0,05 <0,001 <0,001 

1 місяць після 

лікування 31,66 0,51 49,21 2,03 56,34 2,32 31,55 1,09 >0,05 <0,001 <0,001 

3 місяці після 

лікування 31,56 0,43 39,03 1,42 45,79 1,92 31,55 1,09 >0,05 <0,001 <0,001 

6 місяців після 

лікування 30,33 0,4 33,52 0,5 38,48 0,76 31,55 1,09 >0,05 >0,05 <0,001 
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роботи m.masseter та m.temporalis до лікування та швидку адаптацію 

жувальної групи м'язів протягом першого місяця після тимчасового 

ортопедичного лікування з подальшою стабілізацією процесу, що 

відображено в зниженні тонусу мускулатури в стані відносного 

фізіологічного спокою по відношенню до пацієнтів контрольної групи, що 

відображено в числовому значенні та підтверджується статистичними 

даними таким чином: через 1 тиждень після лікування – (34,37±0,71) мкВ 

(р<0,05), через 1 місяць – (31,66±0,51) мкВ (р>0,05), через 3 місяці – 

(31,56±0,43) мкВ (р>0,05) та через 6 місяців – (30,33±0,40) мкВ (р>0,05). 

Початок процесу адаптації та нормалізації стану м'язів у пацієнтів  

групи 2 спостерігався через 1 місяць після ортопедичного лікування з 

поступовим позитивним прогресом і нормалізацією функції, яка наближалася 

до показників контрольної групи через 6 місяців після проведеного 

тимчасового лікування: через 1 тиждень після лікування – (60,66±3,59) мкВ 

(р<0,001), через 1 місяць – (49,21±2,03) мкВ (р<0,001), через 3 місяці – 

(39,03±1,42 мкВ (р<0,001) та через 6 місяців – (33,52±0,50) мкВ (р>0,05). 

Показники роботи м'язів у групі 3 характеризувалися поступовою 

позитивною динамікою в стані відносного фізіологічного спокою: через 1 

тиждень після лікування – (63,23±2,68) мкВ (р<0,001), через 1 місяць – 

(56,34±2,32) мкВ (р<0,001), через 3 місяці – (45,79±1,92) мкВ (р<0,001) та 

через 6 місяців – (38,48±0,76) мкВ (р<0,001). Через 6 місяців показники в 

стані відносного фізіологічного спокою були дещо вищі за аналогічні дані 

контрольної групи, однак достовірно відрізнялися (р<0,001) від них. 

При виконанні проби максимального відкриття рота отримано 

наступні результати дослідження (табл. 5.8, рис. 5.14). 

Характеристика адаптаційних процесів у пацієнтів групи 1 була 

ідентичною динаміці в даній групі в стані відносного фізіологічного спокою і 

виражалася наступним чином. 
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Таблиця 5.8 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм середніх сумарних значень роботи musculus masseter et 

musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної проби максимального відкриття рота 

Термін лікування 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна група 

(n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник M± m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 134,72 12,82 166,03 11,12 130,64 5,97 189,5 15,34 <0,01 >0,05 <0,001 

7 днів після 

лікування 163,38 10,72 171,76 11,21 134,58 6,55 189,5 15,34 >0,05 >0,05 <0,01 

1 місяць після 

лікування 182,86 9,74 173,44 8,82 159,42 9,96 189,5 15,34 >0,05 >0,05 >0,05 

3 місяці після 

лікування 190,57 6,65 188,93 6,36 172,21 6,94 189,5 15,34 >0,05 >0,05 >0,05 

6 місяців після 

лікування 195,26 6,78 191,12 4,58 186,75 6,01 189,5 15,34 >0,05 >0,05 >0,05 
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Рис. 5.14. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

середніх сумарних значень роботи musculus masseter et musculus temporalis 

(мкВ) при виконанні функціональної проби максимального відкриття рота.  

 

Через 1 тиждень після лікування – (163,38±10,72) мкВ (р>0,05), через 

1 місяць – (182,86±9,74) мкВ (р>0,05), через 3 місяці – (190,57±6,65) мкВ 

(р>0,05) та через 6 місяців – (195,26±6,78) мкВ (р>0,05). За рахунок 

компенсаторних механізмів, при виконанні проби максимального відкриття 

рота в пацієнтів групи 2, зниження максимальних амплітуд, у порівнянні з 

пацієнтами груп 1 та 3 та по відношенню до контрольної групи, було 

незначним і характеризувалося стабільним, поступовим підняттям 

максимальних амплітуд та нормалізацією у відповідні терміни, що 

підтверджують статистичні дані: через 1 тиждень після лікування – 

(171,76±11,21) мкВ (р>0,05), через 1 місяць – (173,44±8,82) мкВ (р>0,05), 

через 3 місяці – (188,93±6,36) мкВ (р>0,05) та через 6 місяців – (191,12±4,58) 

мкВ (р>0,05). Показники в групі 3 характеризувалися поступовістю та 

нормалізацією, яка підтверджувалася статистично через 1 місяць та 
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відзначалася підвищенням абсолютних значень до показників контрольної 

групи, через 3 та 6 місяців після лікування: через 1 тиждень після лікування – 

(134,58±6,55) мкВ (р>0,01), через 1 місяць – (159,42±9,96) мкВ (р>0,05), через 

3 місяці – (172,21±6,94) мкВ (р>0,05) та через 6 місяців – (186,75±6,01) мкВ 

(р>0,05).   

Результати дослідження при виконанні проби максимального 

стиснення щелеп були наступними (табл. 5.9, рис. 5.15): 

 

Рис. 5.15. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм 

середніх сумарних значень роботи musculus masseter та musculus temporalis 

(мкВ) при виконанні функціональної проби при максимальному стисненні 

щелеп.  

 

У пацієнтів групи 1 статистично достовірна вірогідність різниці 

значень у порівнянні з контрольною групою була виключно через 7 днів і 1 

місяць після проведеного лікування. У подальшому спостерігалася 

нормалізація стану жувальної групи м'язів, що в числовому вираженні 

виглядало так: показники через 1 тиждень після лікування – (866,90±41,06)  
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Таблиця 5.9 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм середніх сумарних значень роботи musculus masseter et 

musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної проби при максимальному стисненні щелеп 

Термін 

лікування 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

показник M± m показник M± m показник 
M± 

m показник M± m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 758,18 53,16 613,94 53,39 348,5 29,19 1162,37 98,87 <0,001 <0,001 <0,001 

7 днів після 

лікування 866,9 41,06 585,65 54,05 348,48 24,12 1162,37 98,87 <0,01 <0,001 <0,001 

1 місяць після 

лікування 1044,39 74,17 623,44 48,06 385,54 22,95 1162,37 98,87 >0,05 <0,001 <0,001 

3 місяці після 

лікування 1084,85 45,15 769,58 34,49 504,1 23,98 1162,37 98,87 >0,05 <0,001 <0,001 

6 місяців після 

лікування 1123,83 44,55 857,81 35,46 589,73 21,02 1162,37 98,87 >0,05 <0,01 <0,001 
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мкВ (р<0,01), через 1 місяць – (1044,39±74,17) мкВ (р>0,05), через 3 місяці – 

(1084,85±45,15) мкВ (р>0,05) та через 6 місяців – (1123,83±44,55) мкВ 

(р>0,05). Зниження висоти прикусу на 3-4 мм у пацієнтів групи 2 

характеризувалося достовірним зниженням показників м'язів. Процес 

нормалізації функції та взаємокомпенсації роботи m.masseter та m.temporalis 

при виконанні проби максимального стиснення був найважчим  і 

характеризувався погіршенням функції з відповідним зниженням 

максимальних амплітуд  через тиждень після фіксації ортопедичної 

конструкції в ротовій порожнині пацієнта. У короткі терміни після 

тимчасового лікування не спостерігалося значного покращення функції 

м'язів. Поступове покращення мало місце у віддалені терміни й свого піку 

досягло через 6 місяців після лікування, однак і тоді спостерігалася 

статистична достовірність вірогідність різниці: через 1 тиждень після 

лікування – (585,65±54,05) мкВ (р<0,001), через 1 місяць – (623,44±48,06) 

мкВ (р<0,001), через 3 місяці – (769,58±34,49) мкВ (р<0,001) та через 6 

місяців – (857,81±35,46) мкВ (р<0,01). 

Основною характеристикою показників групи 3 була слабка 

позитивна динаміка, чи практично її відсутність, у ранні терміни після 

фіксації конструкцій у ротовій порожнині хворих. Одночасно віддалені 

терміни характеризуються вираженою позитивною динамікою й загальним 

покращенням показників у порівняні з вихідною ситуацією. Однак, через 

часткову атрофію м'язів, яка характерна для пацієнтів групи 3, наближення 

абсолютних показників із аналогічними даними контрольної групи було не 

можливим. Дані до лікування були такими: через 1 тиждень після лікування – 

(348,48±24,12) мкВ (р<0,001), через 1 місяць – (385,54±22,95) мкВ (р<0,001), 

через 3 місяці – (504,10±23,98) мкВ (р<0,001) та через 6 місяців – 

(589,73±21,02) мкВ (р<0,001). 

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що процес адаптації до 

ортопедичної конструкції хворих із зниженою висотою прикусу не більше 2 
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мм триває до одного місяця, а зниження висоти прикусу практично не 

впливає на стан жувальної групи м'язів. Тому, за відсутності яскраво 

вираженого гіпертонусу проводити тимчасове ортопедичне лікування є не 

доцільним. Найбільш індивідуального підходу потребують пацієнти зі 

зниженням висоти прикусу на 3-4 мм, адже в цьому випадку найбільш 

виражені компенсаторні механізми жувальної групи м'язів, тому 

спостерігається широка відмінність показників у пацієнтів даної групи. 

Тимчасові ортопедичні конструкції для таких хворих рекомендовані після 

комплексного обстеження зубо-щелепної системи. 

 

5.4. Індексна оцінка показників поверхневої ЕМГ m.masseter та 

m.temoralis при лікуванні пацієнтів із зниженою висотою прикусу 

 

Наступним етапом дослідження була індексна оцінка показників 

поверхневої ЕМГ m.masseter та m.temporalis, яка проводилася за методикою, 

описаною в розділі 2. Спочатку визначалися середні значення трьох проб 

кожного з досліджуваних м'язів при пробі максимального стиснення щелеп із 

ватними валиками (RMC) (табл. 5.10, таб. 5.11), далі – аналогічні в стані 

максимального змикання щелеп (MVC) (табл. 5.5, таб. 5.6). Відхилення в 

функції скорочення жувальних м'язів підраховували за формулою 

(MVC/RMC)*100% (табл. 5.12). Визначення порушення балансу функції 

m.masseter та m.temporalis між лівою і правою сторонами проводили, 

вираховуючи коефіцієнт РОС, який дорівнює співвідношенню показника 

амплітуди біопотенціалу одного м'яза зліва з показником однойменного м'яза 

справа, помноженому на 100% (табл. 5.13, таб. 5.14). У випадку вираженого 

порушення балансу функції жувальних м'язів визначали коефіцієнт ТС, який 

відображає розвиток жування одностороннього типу та дорівнює 

співвідношенню суми потенціалів лівого скроневого та правого жувального 

м'яза, помноженому на 100% (табл. 5.15).  
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Таблиця 5.10 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus masseter (мкВ) при виконанні функціональної 

проби максимального стиснення щелеп з ватними валиками 

Термін 

лікування сторона 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник M± m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 

справа  759,63 51,24 677,01 66,31 347,46 25,89 1337,17 124,12 <0,001  <0,001  <0,001 

зліва 934,92 70,45 568,81 41,79 357,43 33,25 1334,85 105,46 <0,01  <0,001  <0,001 

7 днів після 

лікування 

справа  879,07 50,94 679,79 65,34 339,94 27,88 1337,17 124,12 <0,01  <0,001  <0,001 

зліва 944,91 50,35 563,9 40,92 354,35 35,56 1334,85 105,46 <0,01  <0,001  <0,001 

1 місяць після 

лікування 

справа  1001,32 82,28 720,98 52,61 405,63 28,98 1337,17 124,12 <0,05  <0,001  <0,001 

зліва 1071,59 84,02 686,13 43,43 383,16 31,02 1334,85 105,46 >0,05  <0,001  <0,001 

3 місяці після 

лікування 

справа  1110,02 58,1 792,91 42,72 493,4 24,06 1337,17 124,12 >0,05  <0,001  <0,001 

зліва 1137,64 52,78 784,51 36,9 514,57 24,78 1334,85 105,46 >0,05   <0,001  <0,001 

6 місяців після 

лікування 

справа  1192,52 61,5 912,71 45,64 577,57 19,62 1337,17 124,12 >0,05  <0,01  <0,001 

зліва 1217,1 57,02 866,47 36,9 597,57 21,68 1334,85 105,46 >0,05   <0,001  <0,001 
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Таблиця 5.11 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus temporalis (мкВ) при виконанні функціональної 

проби максимального стиснення щелеп з ватними валиками 

Термін 

лікування сторона 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник M± m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 

справа  679,28 35,75 598,44 63,84 277,63 33,63 987,22 86,78 <0,01  <0,001  <0,001 

зліва 771,19 43,12 554,39 53,25 287,76 31,23 991,24 71,49 <0,05  <0,001  <0,001 

7 днів після 

лікування 

справа  791,69 23,23 588,33 61,73 311,91 33,6 987,22 86,78 <0,05  <0,001  <0,001 

зліва 853,06 36,98 543,6 50,95 307,71 34 991,24 71,49 >0,05  <0,001  <0,001 

1 місяць після 

лікування 

справа  901,37 48,59 602,34 55,69 325,67 31,44 987,22 86,78 >0,05  <0,001  <0,001 

зліва 916,26 40,55 557,09 42,03 348,19 32,77 991,24 71,49 >0,05  <0,001  <0,001 

3 місяці після 

лікування 

справа  924,93 31,02 801,98 57,81 438,21 34,12 987,22 86,78 >0,05 >0,05  <0,001 

зліва 988,81 35,07 742,76 36,67 452,36 30,16 991,24 71,49 >0,05  <0,01  <0,001 

6 місяців після 

лікування 

справа  948,11 29,59 833,04 40,85 548,76 26,44 987,22 86,78 >0,05 >0,05  <0,001 

зліва 998,33 40,37 810,12 32,94 544,88 26,24 991,24 71,49 >0,05  <0,05  <0,001 
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Таблиця 5.12 

Динаміка змін показників показника (MVC/RMC)*100% (%) індексної оцінки поверхневих електроміограм 

 

Термін лікування 

групи хворих 

P 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна група 

(n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник M± m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 82,29 2,86 80,08 2,98 76,64 3,16 87,5 1,83 >0,05 <0,05 <0,01 

7 днів після лікування 88,38 2,18 74,87 3,34 72,26 2,83 87,5 1,83 >0,05 <0,01 <0,001 

1 місяць після 

лікування 

 

85,75 2,35 

 

83,62 2,52 

 

81,68 2,4 87,5 1,83 >0,05 >0,05 >0,05 

3 місяці після 

лікування 

 

91,35 0,84 

 

88,48 1,58 

 

87,56 2,53 87,5 1,83 >0,05 >0,05 >0,05 

6 місяців після 

лікування 

 

93,18 0,92 

 

92,54 0,82 

 

91,71 1,14 87,5 1,83 >0,05 <0,01 >0,05 
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Таблиця 5.13 

Динаміка змін показників показника РОС m.masseter (%) індексної оцінки поверхневих електроміограм 

 

Термін лікування 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна група 

(n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 71,04 4,62 77,53 3,83 70,93 4,46 80,97 2,42 >0,05 >0,05 >0,05 

7 днів після лікування 76,06 3,12 74,94 3,93 72,04 3,73 80,97 2,42 >0,05 >0,05 <0,05 

1 місяць після 

лікування 

 

85,59 2,58 

 

82,51 2,57 

 

75,76 3,90 80,97 2,42 >0,05 >0,05 >0,05 

3 місяці після 

лікування 

 

   93,03 1,27 

 

    81,46 1,91 

 

75,67 2,64 80,97 2,42 <0,001 >0,05 >0,05 

6 місяців після 

лікування 

 

   93,83 0,97 

 

    88,12 1,75 

 

85,34 1,51 80,97 2,42 <0,001 <0,01 >0,05 
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Таблиця 5.14 

Динаміка змін показників показника РОС m.temporalis (%) індексної оцінки поверхневих електроміограм 

 

Термін лікування 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна група 

(n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 80,28 3,31 80,21 3,70 68,56 3,66 80,78 3,02 >0,05 >0,05 <0,01 

7 днів після 

лікування 

 

82,55 2,77 

 

76,92 3,68 

 

68,27 3,85 80,78 3,02 >0,05 >0,05 <0,05 

1 місяць після 

лікування 

 

91,10 1,31 

 

80,72 1,98 

 

77,69 2,73 80,78 3,02 <0,01 >0,05 >0,05 

3 місяці після 

лікування 

 

93,61 0,84 

 

80,37 2,49 

 

85,66 2,35 80,78 3,02 <0,001 >0,05 >0,05 

6 місяців після 

лікування 

 

95,25 0,66 

 

86,11 1,29 

 

90,20 1,25 80,78 3,02 <0,001 >0,05 <0,01 
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Таблиця 5.15 

Динаміка змін показників показника TC (%) індексної оцінки поверхневих електроміограм 

 

Термін лікування 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна група 

(n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 85,22 2,10 84,79 2,89 76,43 3,98 89,30 1,97 >0,05 >0,05 <0,01 

7 днів після 

лікування 

 

88,30 1,58 

 

83,04 3,11 

 

76,98 3,98 89,30 1,97 >0,05 >0,05 <0,01 

1 місяць після 

лікування 

 

93,31 1,17 

 

89,47 1,66 

 

79,57 2,97 89,30 1,97 >0,05 >0,05 <0,01 

3 місяці після 

лікування 

 

95,61 0,59 

 

91,65 1,58 

 

86,72 1,57 89,30 1,97 <0,01 >0,05 >0,05 

6 місяців після 

лікування 

 

96,90 0,43 

 

93,47 1,18 

 

91,11 1,21 89,30 1,97 <0,001 >0,05 >0,05 
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Особливістю дослідження для двоканального електроміографа 

вважаємо можливе відхилення показників, більш, ніж на 100%. Тому для 

об'єктивного розуміння зниження функції м'язів використано формулу, яка 

уніфікує ці дані:  

, 

 

Для вивчення статистичної похибки застосовано формулу:  

 

 

При аналізі оцінювалися показники основних груп по відношенню до 

контрольної, а також наближення показників до абсолютної симетрії, 

вираженої 100 %.  

Дані контрольної групи для показника (MVC/RMC)*100% 

дорівнювали (87,50±1,83) % (Рис. 5.16).  
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Рис. 5.16. Динаміка змін показника (MVC/RMC)*100% (%) індексної 

оцінки поверхневих електроміограм.  
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У пацієнтів групи 1 спостерігалася позитивна динаміка змін показника 

(MVC/RMC)*100% (%), за винятком періоду в 1 місяць після ортопедичного 

лікування, в який дані були дещо нижчі (85,75±2,35) % (р>0,05)), ніж через 1 

тиждень після ортопедичного лікування (88,38±2,18) % (р>0,05)). Однак, 

статистично підтверджено позитивний результат. У подальшому показники 

наближалися до 100% , через 3 місяці – (91,35±0,84) % (р>0,05) та через 6 

місяців – (93,18±0,92) % (р>0,05). Аналізуючи  показник (MVC/RMC)*100% 

у пацієнтів груп 2 та 3 спостерігалася значна непослідовність змін у даних 

групах, що відображають знижені, у порівнянні з даними до лікування, 

показники через тиждень після фіксації конструкції в ротовій порожнині: 

група 2 – (74,87±3,34) % (р<0,01) та група 3 – (72,26±2,83) % (р<0,001). У цей 

час проходить первинна адаптація жувальної групи м'язів до ортопедичної 

конструкції. Через один місяць пацієнти вже були адаптовані до конструкції, 

проте з особливою обережністю ставилися до процесу стиснення щелеп, 

мотивуючи це страхом пошкодження конструкції, що було виражено в 

числовому значенні: група 2 – (83,62±2,52) % (р>0,05) та група 3 – 

(81,68±2,40) % (р>0,05). Проте, статистично підтверджено, що вже в цей час 

розпочиналася нормалізація функції, яка збільшувалася через 3 місяці, коли 

показники групи 2 дорівнювали (88,48±1,58) % (р>0,05), а групи 3 – 

(87,56±2,53) % (р>0,05). Через три місяці пацієнти вже були повністю 

адаптовані до конструкції, однак у цей час ще тривав процес оптимізації 

балансу жувальної групи м'язів. Через 6 місяців можна стверджувати про 

остаточну адаптацію жувальної групи м'язів до зміни висоти прикусу та 

ортопедичної конструкції: група 2 – (92,54±0,82) % (р<0,01) та група 3 – 

(91,71±1,14) % (р>0,05).  

Аналізуючи показник РОС для m.masseter (Рис. 5.17) варто звернути 

увагу на вищий ступінь, у порівнянні з попереднім параметром, дисбалансу в 

роботі симетричних m.masseter, які до лікування в групі 1 дорівнювали 
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(71,04±4,62) % (р>0,05), у групі 2 – (77,53±3,83) % (р>0,05) та в групі 3 – 

(70,93±4,46) % (р>0,05).  

 

Рис. 5.17. Динаміка змін показників показника РОС m.masseter (%) 

індексної оцінки поверхневих електроміограм.  

 

Покращення балансу в роботі симетричних m.masseter спостерігалося 

вже через тиждень після лікування, із збереженням та тенденцією до 

стабілізації балансу протягом всього періоду спостереження за пацієнтами 

першої групи (через 1 тиждень показник дорівнював (76,06±3,12) % (р>0,05), 

через 1 місяць – (85,59±2,58) % (р>0,05), через 3 місяці – (93,03±1,27) % 

(р<0,001) та через 6 місяців – (93,83±0,97) % (р<0,001)) та в групі 3 (через 1 

тиждень показник дорівнював (72,04±3,73) % (р>0,05), через 1 місяць – 

(75,76±3,90) % (р>0,05), через 3 місяці – (75,67±2,64) % (р>0,05) та через 6 

місяців – (85,34±1,51) % (р>0,05)). У групі 2 також спостерігалася позитивна 

тенденція, із тією різницею, що через 1 тиждень після проведеного 
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ортопедичного лікування спостерігалося зниження балансу між m.masseter – 

через 1 тиждень показник дорівнював (74,94±3,93) % (р>0,05), через 1 місяць 

– (82,51±2,57) % (р>0,05), через 3 місяці – (81,46±1,91) % (р>0,05) та через 6 

місяців – (88,12±1,75) % (р<0,01). Наявність статистичної достовірності 

вірогідності різниці наприкінці спостереження в пацієнтів першої та другої 

груп можна обґрунтувати наявністю природного дисбалансу в роботі 

жувальної групи м'язів у осіб І вікової групи за ВООЗ, що підтверджується 

даними ряду авторів.  

 

 

Рис. 5.18. Динаміка змін показників показника РОС m.temporalis (%) 

індексної оцінки поверхневих електроміограм.  

 

Цим фактором можна обґрунтувати й схожі показники m. temporalis 

(рис. 5.18) до лікування в групах 1 та 2 у порівнянні з контрольною групою та 

збільшення балансу між симетричними m. temporalis після лікування в 

основних групах, у порівнянні з контролем, що проявлялося наступним 
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чином у групі 1, де показник РОС дорівнював  через 1 тиждень – (82,55±2,77) 

% (р>0,05), через 1 місяць – (91,10±1,31) % (р<0,01), через 3 місяці – 

(93,61±0,84) % (р<0,001) та через 6 місяців – (95,25±0,66) % (р<0,001), а в 

групі 2 показник РОС через 1 тиждень показник – (76,92±3,68) % (р>0,05), 

через 1 місяць – (80,72±1,98) % (р<0,01), через 3 місяці – (80,37±2,49) % 

(р<0,001) та через 6 місяців – (86,11±1,29) % (р<0,001). Показники групи 2 

характеризуються також найнижчим ступенем збільшення балансу. Цей 

фактор, а також показники групи 3 підтверджують думку про те, що m. 

temporalis виконують функцію стабілізації в процесі відновлення 

міостатичних рефлексів, через значне погіршення балансу симетричних 

m.temporalis навіть у порівнянні з вихідним становищем та поступовим 

відновленням функції у віддалені терміни після тимчасового ортопедичного 

лікування з тенденцією до стабілізації функції m.temporalis, яка значно 

покращена в порівнянні із контрольною групою, де показник РОС 

дорівнював через 1 тиждень – (68,27±3,85) % (р<0,05), через 1 місяць – 

(77,69±2,73) % (р>0,05), через 3 місяці – (85,66±2,35) % (р>0,05) та через 6 

місяців – (90,20±1,25) % (р<0,01). 

При вивченні показника ТС (рис. 5.19) спостерігалася тенденція, 

притаманна дослідженню попередніх параметрів індексної оцінки. Однак, 

дана тенденція була слабше виражена, і, зазвичай, процес стабілізації та 

підвищення ступеня балансу між m.masseter та m.temporalis був поступовим, 

що відобразилося в показниках всіх трьох груп. Дані показника ТС першої 

групи через 1 тиждень дорівнювали – (88,30±1,58) % (р>0,05), через 1 місяць 

– (93,31±1,17) % (р>0,05), через 3 місяці – (95,61±0,59) % (р<0,01) та через 6 

місяців – (96,90±0,43) % (р<0,01). 

Дані показника ТС групи 2 через 1 тиждень склали – (83,04±3,11) % 

(р>0,05), через 1 місяць – (89,47±1,66) % (р>0,05), через 3 місяці – 

(91,65±1,58) % (р>0,05) та через 6 місяців – (93,47±1,18) % (р>0,05). 
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Рис. 5.19. Динаміка змін показників показника TC (%) індексної 

оцінки поверхневих електроміограм.  

 

Дані показника ТС групи 3 складали через 1 тиждень після 

проведеного лікування дорівнювали (76,98±3,98) % (р<0,01), через 1 місяць – 

(79,57±2,97) % (р<0,01), через 3 місяці – (86,72±1,57) % (р>0,05) та через 6 

місяців – (91,11±1,21) % (р>0,05). 

Дослідження продемонструвало, що процес перебудови міостатичних 

рефлексів жувальної групи м'язів у процесі адаптації до збільшення висоти 

прикусу за рахунок використання провізорних незнімних ортопедичних 

конструкцій має загальні тенденції, які проявляються поступовістю 

перебудови. Показники симетричності роботи m.masseter та m.temporalis у 

пацієнтів групи 1 через 1 місяць були вищими за аналогічні показники 

контрольної групи. Через 3 та 6 місяців, симетричність їх роботи 

максимально наблизилася до 100%. Показники пацієнтів групи 2 були 

вищими за показники контрольної групи через 1 та 3 місяці. Однак, 
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остаточне закріплення позитивного результату виражене через 6 місяців, 

коли всі показники симетричності значно переважали над показниками 

контрольної групи. Позитивний результат динаміки в групі 3 спостерігали 

через 6 місяців, коли всі показники зрівнялися та перевершили показники 

пацієнтів контрольної групи. До того часу спостерігали значний ступінь 

асиметрії та нестабільність покращення результатів. 

 

5.5. Характеристика показників графіків скатерограм турно-

амплітудного аналізу за Willison 

Характеристику доповнювали результати експрес-діагностики з 

допомогою графіків скатерограм турно-амплітудного аналізу.  

Динаміка змін розташування концентрації точок у полях графіка в 

пацієнтів групи 1 для m.masseter подана в табл. 5.16, рис. 5.20. 

 

 

Рис. 5.20. Характеристика кількості випадків попадання концентрації 

точок у поля графіка турно-амплітудного аналізу групи 1 при пробі 

максимального стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=32).  

 

 



 

 

 

1
2
3
 

Таблиця 5.16 

Характеристика кількості випадків попадання концентрації точок у поля графіка турно-амплітудного аналізу групи 

1 при пробі максимального стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=32) 

поля 

До 

лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної групи 

2 

 1 

(3,13±3,08)  3 (9,37±5,15) 4 (12,50±5,85) 4 (12,50±5,85)  6 (18,75±6,90)   5 (16,67±6,80) 

4 

 16 

(50,00±8,84)  19 (59,37±8,68)  19 (59,37±8,68)  21 (65,63±8,40)  22 (68,75±8,19)  20 (66,67±8,61) 

5 

 2 

(6,25±4,28)  2 (6,25±4,28)  2 (6,25±4,28)  1 (3,13±3,08)  1 (3,13±3,08)  1 (3,33±3,17) 

7  -  -  1 (3,13±3,08)  3 (9,37±5,15)  3 (9,37±5,15)  4 (13,33±6,21) 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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У пацієнтів групи 1 розташування концентрації точок турно-

амплітудного аналізу до та після лікування було наближене до показників 

контрольної групи. В обох випадках найчастіше, окрім першого поля точки, 

при дослідженні m.masseter розташовувалися в четвертому полі з наступною 

динамікою: через 1 тиждень та 1 місяць після лікування – 19 хворих 

(59,37±8,68) % (р>0,05)), через 3 місяці – у 21 хворого (65,63±8,40) % 

(р>0,05)) та в 22 осіб (68,75±8,19) % (р>0,05)) через 6 місяців. Розташування 

точок у другому полі траплялося з такою динамікою: через 1 тиждень – 3 

хворих (9,37±5,15) % (р>0,05)), через 1 та 3 місяці після лікування – 4 хворих 

(12,50±5,85) % (р>0,05)), та в 6 осіб (18,75±6,90) % (р>0,05)) через 6 місяців 

після тимчасового ортопедичного лікування. Розташування точок у п'ятому 

полі траплялося з такою динамікою – 1 хворий (3,13±3,08) % (р>0,05)) – 

через 3 та 6 місяців після лікування. Розташування точок у сьомому полі 

траплялося з такою динамікою: жодного хворого до лікування та через один 

тиждень після нього, через 1 місяць після лікування – 1 хворий (3,13±3,08) % 

(р>0,05)) та 3 хворих (9,37±5,15) % (р>0,05)) – через 3 та 6 місяців після 

лікування. Показники електроміограм у період одного тижня та одного 

місяця після лікування свідчать про активізацію міостатичних рефлексів та 

збільшення амплітуди рухів у хворих групи 1 вже в ранній період після 

ортопедичного лікування. Показники 3 та 6 місяців після лікування 

демонструють закріплення позитивних результатів лікування та ідентичність 

частоти попадання концентрації точок турно-амплітудного аналізу в даних 

пацієнтів у друге, четверте, п'яте та сьоме поля графіка, що характеризує 

повноцінну роботу жувальної групи м'язів, активність їх рухів, розгорнуту 

амплітуду біопотенціалів. 
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Рис. 5.21. Характеристика кількості випадків попадання концентрації 

точок у поля графіка турно-амплітудного аналізу групи 1 при пробі 

максимального стиснення щелеп для m.temporalis (%) (n=32). 

 

При вивченні аналогічних показників електроміограм m.temporalis 

(табл. 5.17, рис. 5.21) пацієнтів групи 1 слід відзначити достатню рівновагу та 

частоту наявності концентрації точок пацієнтів групи 1 та контрольної групи, 

за винятком п'ятого поля. У даному випадку спостерігалися індивідуальні 

терміни адаптації скроневих м'язів до ортопедичних конструкцій та 

поступове розширення збільшення площі концентрації точок, що відображає 

індивідуальні особливості організму пацієнтів та їх адаптивних можливостей. 

У числовому вираженні динаміка виглядала так: попадання в 2 поле – до 

лікування – 13 осіб (40,63±8,68) % (р>0,05)), через 1 тиждень після лікування 

– 13 хворих (40,63±8,68) % (р>0,05)), через 1 місяць – 14 хворих (43,75±8,77) 

% (р>0,05)), через 3 місяці – 15 хворих (46,87±8,82) % (р>0,05)), через 6 

місяців – 14 хворих (43,75±8,77) % (р>0,05)), попадання у 4 поле – до  
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Таблиця 5.17 

 Характеристика кількості випадків попадання концентрації точок у поля графіка турно-амплітудного аналізу групи 

1 при пробі максимального стиснення щелеп для m.temporalis (%) (n=32) 

поля До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної групи 

2 

13 

(40,63±8,68)  13 (40,63±8,68)   14 (43,75±8,77) 15 (46,87±8,82)  14 (43,75±8,77)   13 (43,33±8,68) 

4 

 12 

(37,50±8,56)  11 (34,37±8,40)  11 (34,37±8,40)  11 (34,37±8,40)  11 (34,37±8,40)  11 (36,67 ±8,40) 

5 

 4 

(12.50±5,85)**  5 (15,63±6,42)** 11 (34,37±8,40)  11 (34,37±8,40)  14 (43,75±8,77) 

 16 (53,33±8,82 

) 

7  -  -  - -   - -  

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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лікування – 12 осіб (37,50±8,56) % (р>0,05)), через 1 тиждень після лікування 

– 11 хворих (34,37±8,40) % (р>0,05)), через 1 місяць – 11 хворих (34,37±8,40) 

% (р>0,05)), через 3 місяці – 11 хворих (34,37±8,40) % (р>0,05)), через 6 

місяців – 11 хворих (34,37±8,40) % (р>0,05)),  попадання точок у п'яте поле – 

до лікування – 4 хворих (12.50±5,85) % (р<0,01)), через 1 тиждень після 

лікування – 5 хворих (15,63±6,42) % (р<0,01)), через 1 місяць – 11 хворих 

(34,37±8,40) % (р>0,05)), через 3 місяці – 11 хворих (34,37±8,40) % (р>0,05)), 

через 6 місяців – 14 хворих (43,75±8,77) % (р>0,05)).   

Динаміка змін розташування концентрації точок у полях графіка в 

пацієнтів групи 2 подана в табл. 5.18, табл. 5.19, рис. 5.22, рис. 5.23. 
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Рис. 5.22. Характеристика кількості випадків попадання концентрації 

точок у поля графіка турно-амплітудного аналізу групи 2 при пробі 

максимального стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=31). 
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Таблиця 5.18 

Характеристика кількості випадків попадання концентрації точок у поля графіка турно-амплітудного аналізу групи 

2 при пробі максимального стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=31) 

поля До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної групи 

2  3 (9,68±5,31) 4 (12,90±6,02)  6 (19,35±7,10)  5 (16,13±6,61)  5 (16,13±6,61)   5 (16,67±6,80) 

4 

 12 

(38,71±8,75)  12 (38,71±8,75)  13 (41,94±8,86)  17 (54,84±8,94)  19 (61,29±8,75)  20 (66,67±8,61) 

5  -  -  -  -  -  1 (3,33±3,28) 

7  -  - -  1 (3,23±3,18)  2 (6,45±4,41)  4 (13,33±6,21) 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Таблиця 5.19 

 Характеристика кількості випадків попадання концентрації точок у поля графіка турно-амплітудного аналізу групи 

2 при пробі максимального стиснення щелеп для m.temporalis (%) (n=31) 

поля До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної групи 

2  8 (25,81±7,86)  8 (25,81±7,86)  8 (25,81±7,86)  10 (32,26±8,40)  13 (43,33±9,90)  13 (43,33±9,05) 

4  8 (25,81±7,86)  8 (25,81±7,86)  8 (25,81±7,86)  8 (25,81±7,86)  11 (36,67±8,66)  11 (36,67±8,80) 

5  8 (25,81±7,86)  8 (25,81±7,86)  8 (25,81±7,86)  11 (35,84±8,61)  13 (43,33±9,90)  16 (53,33±9,11) 

7  -  -  -  - -  -  

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Рис. 5.23. Характеристика кількості випадків попадання концентрації 

точок у поля графіка турно-амплітудного аналізу групи 2 при пробі 

максимального стиснення щелеп для m.temporalis (%). 

 

У даному випадку спостерігали більш глибокі зміни в роботі 

жувальної групи м'язів із збереженою тенденцією до частоти появи точок 

«хмари» у полях графіка турно-амплітудного аналізу. При вивченні 

m.masseter та m.temporalis спостерігали поступову адаптацію та 

вирівнювання показників хворих групи 2 до контрольної, що відобразилося 

для m.masseter попаданням концентрації точок у друге поле: через 1 тиждень 

після лікування – 4 хворих (12,90±6,02) % (р>0,05)), через 1 місяць – 6 хворих 

(19,35±7,10) % (р>0,05)), через 3 та 6 місяців – 5 хворих (16,13±6,61) % 

(р>0,05)), попадання в четверте поле графіка спостерігалося через 1 тиждень 

після лікування – 12 осіб (37,50±8,56) % (р>0,05)), через 1 місяць – 13 хворих 

(41,94±8,86) % (р>0,05)), через 3 місяці – 17 хворих (54,84±8,94) % (р>0,05)), 

через 6 місяців – 19 хворих (61,29±8,75) % (р>0,05)), попадання в п'яте поле 

через 1 тиждень після лікування – 5 хворих (15,63±6,42) % (р<0,01)), через 1 

місяць – 11 хворих (34,37±8,40) % (р>0,05)), через 3 місяці – 11 хворих 

(34,37±8,40) % (р>0,05)), через 6 місяців – 14 хворих (43,75±8,77) % (р>0,05)). 

Динаміка показників у m.temporlais була така: наявність точок у другому полі 
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графіка через 1 тиждень після лікування та через 1 місяць – 8 хворих 

(25,81±7,86) % (р>0,05)), через 3 місяці – 10 хворих (32,26±8,40) % (р>0,05)) 

та 6 місяців – 13 хворих (43,33±9,90) % (р>0,05)), наявність у 4 полі – через 1 

тиждень після лікування, через 1 та 3 місяці – 8 хворих (25,81±7,86) % 

(р>0,05)), через 6 місяців – 11 хворих (36,67±8,66) % (р>0,05)),  попадання в 

п'яте поле через 1 тиждень після лікування та через 1 місяць – 8 хворих 

(25,81±7,86) % (р>0,05)), через 3 місяці – 11 хворих (35,84±8,61) % (р>0,05)) 

та 6 місяців – 13 хворих (43,33±9,90) % (р>0,05)). 

Ступінь атрофії жувальної групи м'язів хворих групи 3 є найвищим, 

тому за межі першого поля точки «хмари» при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп не потрапляли. 

У пробі максимального стиснення щелеп вивчалося розташування 

концентрації точок у першому полі графіка – праве, центральне, ліве.  

  

 

 

Рис. 5.24. Характеристика кількості випадків розташування 

концентрації точок відносно першого поля графіка турно-амплітудного 

аналізу групи 1 при пробі максимального стиснення щелеп для m.masseter 

(%). 
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Рис. 5.25. Характеристика кількості випадків розташування 

концентрації точок відносно першого поля графіка турно-амплітудного 

аналізу групи 2 при пробі максимального стиснення щелеп для для 

m.temporalis (%). 

 

У пацієнтів усіх груп спостерігалося поступова перебудова й 

наближення показників до аналогічних показників осіб контрольної групи, 

які особливо виразно проявлялися в період 3 і 6 місяців після фіксації 

ортопедичних конструкцій та залежали від ступеня розвитку патологічного 

процесу.  

У пацієнтів групи 1 після лікування спостерігалися всі три варіанти 

розташування з домінуванням положення “хмари” у центральній частині 

графіка, що свідчило про наявність порушень у діяльності м'язів.  Однак, у 

період 3 і 6 місяців після фіксації тимчасових конструкцій показники вже 

дорівнювали показникам осіб контрольної групи. При вивченні m.masseter 

(табл. 5.20, рис. 5.24) через 1 тиждень після фіксації ортопедичних 

конструкцій у групі 1 відношення було наступне – праве розташування – у 6 

пацієнтів (18,75±6,90) % (р<0,001)), центральне – у 20 пацієнтів (62,50±8,56) 
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% (р<0,001)), ліве – у 6 пацієнтів (18,75±6,90) % (р>0,05)), через 1 місяць 

після проведеного лікування спостерігалася наступна зміна – праве 

розташування – у 12 пацієнтів (37,50±8,56) % (р<0,001)), центральне – у 16 

пацієнтів (50,00±8,84) % (р<0,05)), ліве – у 4 пацієнтів (12,50±5,85) % 

(р>0,05)), через 3 місяці показники були наступні: праве розташування – у 20 

пацієнтів (62,50±8,56) % (р>0,05)), центральне – у 12 пацієнтів (37,50±8,56) % 

(р>0,05)), ліве положення не спостерігалося. Врешті, через 6 місяців 

показники були такі: праве розташування – у 26 пацієнтів (81,25±6,90) % 

(р>0,05)), центральне – у 6 пацієнтів (18,75±6,90) % (р>0,05)), ліве положення 

не спостерігалося. При вивченні m.temporalis (табл. 5.21, рис. 5.25) через 1 

тиждень після фіксації ортопедичних конструкцій у групі 1 відношення було 

наступне – праве розташування – у 12 пацієнтів (37,50±8,56) % (р<0,01)), 

центральне – у 20 пацієнтів (62,50±8,56) % (р<0,01)), ліве не спостерігалося 

тут та протягом всього періоду спостереження, через 1 місяць після 

проведеного лікування спостерігалася наступна зміна – праве розташування – 

у 16 пацієнтів (50,00±8,84) % (р<0,05)), центральне – у 16 пацієнтів 

(50,00±8,84) % (р<0,05)), через 3 місяці показники були наступні: праве 

розташування – у 20 пацієнтів (62,50±8,56) % (р>0,05)), центральне – у 12 

пацієнтів (37,50±8,56) % (р>0,05)). Врешті, через 6 місяців показники були 

такі: праве розташування – у 26 пацієнтів (81,25±6,90) % (р>0,05)), 

центральне у 6 пацієнтів (18,75±6,90) % (р>0,05)), ліве положення не 

спостерігалося. 

Аналогічна ситуація спостерігалася в групах 2 та 3, із різницею, що у 

випадку групи 2 до лікування найхарактернішим було центральне 

розташування концентрації точок, у той час, як через 6 місяців після 

лікування незначно переважало праве розташування. 

У динаміці показники змінювалися наступним чином. 
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Таблиця 5.20 

Характеристика кількості випадків розташування концентрації точок відносно першого поля графіка турно-

амплітудного аналізу групи 1 при пробі максимального стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=32) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

праве 

 6  

(18,75±6,90)*** 

 6 

(18,75±6,90)*** 

 12 

(37,50±8,56)*** 

20 

(62,50±8,56)   26 (81,25±6,90) 25 (83,33±6,80) 

центральне  

 20 

(62,50±8,56)*** 

 20 

(62,50±8,56)***  16 (50,00±8,84)* 

 12 

(37,50±8,56)  6 (18,75±6,90)  5 (16,67±6,80) 

ліве  6 (18,75±6,90)  6 (18,75±6,90)  4 (12,50±5,85)  - -   0 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Таблиця 5.21 

Характеристика кількості випадків розташування концентрації точок відносно першого поля графіка турно-

амплітудного аналізу групи 1 при пробі максимального стиснення щелеп для для m.temporalis (%) (n=32) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

праве 

12 

(37,50±8,56)***  

12 

(37,50±8,56)***  

 16 

(50,00±8,84)* 

 20 

(62,50±8,56)  26 (81,25±6,90) 25 (83,33±6,80) 

центральне  

 20 

(62,50±8,56)*** 

 20 

(62,50±8,56)*** 

 16 

(50,00±8,84)* 

 12 

(37,50±8,56)   6 (18,75±6,90)  5 (16,67±6,80) 

ліве  - -  -  -  -   0 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 

 

 



136 

 

 

0

5

10

15

20

25

праве центральне ліве

5

22

4

6

22

3

9

21

1

17

14

17

14

25

5

0

%

Положення

до лікування через 1 тиж після лікування

через 1 міс після лікування через 3 міс після лікування

через 6 міс після лікування контрольна група
 

 

Рис. 5.26. Характеристика кількості випадків розташування 

концентрації точок відносно першого поля графіка турно-амплітудного 

аналізу групи 2 при пробі максимального стиснення щелеп для m.masseter 

(%). 
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Рис. 5.27. Характеристика кількості випадків розташування 

концентрації точок відносно першого поля графіка турно-амплітудного 

аналізу групи 2 при пробі максимального стиснення щелеп для m.temporalis 

(%). 
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При вивченні m.masseter (табл. 5.22, рис. 5.26) через 1 тиждень після 

фіксації ортопедичних конструкцій у  групі 2 відношення було наступне: 

праве розташування – у 6 пацієнтів (19,35±7,10) % (р<0,001)), центральне – у 

22 пацієнтів (70,97±8,15) % (р<0,001)), ліве – у 3 пацієнтів (9,68±5,31) % 

(р>0,05)), через 1 місяць після проведеного лікування спостерігалася 

наступна зміна: праве розташування – у 9 пацієнтів (29,03±8,15) % (р<0,001)), 

центральне – у 21 пацієнта (67,74±8,40) % (р<0,001)), ліве – у 1 пацієнта 

(3,23±3,18) % (р>0,05)), через 3 місяці показники були наступні: праве 

розташування – у 17 пацієнтів (54,84±8,94) % (р<0,05)), центральне – у 14 

пацієнтів (45,16±8,94) % (р<0,05)), ліве положення не спостерігалося. 

Ідентичні показники були й через 6 місяців. При вивченні m.temporalis (табл. 

5.23, рис. 5.27) через 1 тиждень після фіксації ортопедичних конструкцій у 

групі 2 відношення було наступне: праве розташування – у 13 пацієнтів 

(41,94±8,86) % (р>0,05)), центральне – у 14 пацієнтів (45,16±8,94) % 

(р>0,05)), ліве спостерігалося в 4 пацієнтів 12,90±6,02) % (р>0,05)), через 1 

місяць після проведеного лікування спостерігалася наступна зміна: праве 

розташування – у 15 пацієнтів (48,39±8,98) % (р>0,05)), центральне – у 14 

пацієнтів (45,16±8,94) % (р>0,05)), ліве – у 3 пацієнтів (9,68±5,31) % 

(р>0,05)), через 3 та 6 місяців показники були наступні: праве розташування 

– у 17 пацієнтів (54,84±8,94) % (р>0,05)), центральне – у 14 пацієнтів 

(45,16±8,94) % (р>0,05)),  ліве положення не спостерігалося. 

У випадку групи 3 до лікування максимально переважало 

лівостороннє положення концентрації точок, що свідчило про найвищу 

ступінь розвитку патологічного процесу пацієнтів даної групи. 

Однак, через 6 місяців після лікування спостерігалося значне 

наближення показників до аналогічних контрольної групи. Тут, незначна 

перевага була в центрального розташування концентрації точок. 
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Таблиця 5.22 

Характеристика кількості випадків розташування концентрації точок відносно першого поля графіка турно-

амплітудного аналізу групи 2 при пробі максимального стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=31) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

праве 

 5 

(16,13±6,61)*** 

 6 

(19,35±7,10)*** 

 9 

(29,03±8,15)*** 

17 

(54,84±8,94) * 17 (54,84±8,94)*  25 (83,33±6,80) 

центральне  

 22 

(70,97±8,15)*** 

 22 

(70,97±8,15)*** 

 21 

(67,74±8,40)*** 

 14 

(45,16±8,94)*  14 (45,16±8,94)*  5 (16,67±6,80) 

ліве  4 (12,90±6,02)  3 (9,68±5,31)  1 (3,23±3,18)  - -   0 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Таблиця 5.23 

Характеристика кількості випадків розташування концентрації точок відносно першого поля графіка турно-

амплітудного аналізу групи 2 при пробі максимального стиснення щелеп для m.temporalis (%) (n=31) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

праве  13 (41,94±8,86)  14 (45,16±8,94) 15 (48,39±8,98)  

17 

(54,84±8,94)  17 (54,84±8,94)  25 (83,33±6,80) 

центральне   14 (45,16±8,94)  14 (45,16±8,94)  14 (45,16±8,94) 

 14 

(45,16±8,94)  14 (45,16±8,94)  5 (16,67±6,80) 

ліве  4 (12,90±6,02)  3 (9,68±5,31)  2 (6,45±4,41)  - -   0 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Рис. 5.28. Характеристика кількості випадків розташування 

концентрації точок відносно першого поля графіка турно-амплітудного 

аналізу групи 3 при пробі максимального стиснення щелеп для m.masseter 

(%). 

 

 

 

Рис. 5.29. Характеристика кількості випадків розташування 

концентрації точок відносно першого поля графіка турно-амплітудного 

аналізу групи 3 при пробі максимального стиснення щелеп для m.temporalis 

(%). 
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В одиноких випадках повного відновлення не спостерігалося, через 6 

місяців після ортопедичного лікування зберігалося ліве положення 

концентрації точок у першому полі графіка. Динаміка виглядала таким 

чином: при вивченні m.masseter (табл. 5.24, рис. 5.28) через 1 тиждень та 

один місяць після фіксації ортопедичних конструкцій у групі 3 відношення 

було наступне: праве розташування – у 7 пацієнтів (23,33±7,72) % (р<0,001)), 

центральне не спостерігалося, ліве – у 23 пацієнтів (76,67±7,72) % (р<0,001)), 

через 3 місяці показники були наступні: праве розташування – у 2 пацієнтів 

(6,67±4,56) % (р<0,001)), центральне – у 19 пацієнтів (63,33±8,80) % 

(р<0,001)), ліве положення спостерігалося у 9 пацієнтів (30,00±8,37) % 

(р<0,001)). Через 6 місяців спостерігалися такі дані: праве розташування – 2 

пацієнтів (6,67±4,56) % (р<0,001)), центральне – у 24 пацієнтів (80,00±7,30) % 

(р<0,001)), ліве положення спостерігалося в 4 пацієнтів (13,33±6,20) % 

(р>0,05)). При вивченні m.temporalis (табл. 5.25, рис. 5.29) через 1 тиждень та 

через 1 місяць після фіксації ортопедичних конструкцій у групі 3 відношення 

було наступне: праве розташування – у 9 пацієнтів (30,00±8,37) % (р<0,001)), 

центральне – у 8 пацієнтів (26,67±8,07) % (р>0,05)), ліве спостерігалося у 13 

пацієнтів (43,33±9,05) % (р>0,05)), через 3 місяці після проведеного 

лікування спостерігалася наступна зміна – праве розташування – у 12 

пацієнтів (40,00±8,94) % (р<0,01)), центральне – в 13 пацієнтів (43,33±9,05) % 

(р<0,05)), ліве – у 5 пацієнтів (16,67±6,80) % (р>0,05)), через 6 місяців 

показники були наступні: праве розташування – у 13 пацієнтів (43,33±9,05) % 

(р<0,01)), центральне – у 14 пацієнтів (45,16±8,94) % (р<0,05)),  ліве 

положення спостерігалося в 3 пацієнтів (10,00±5,48) % (р>0,05)). 
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Таблиця 5.24 

Характеристика кількості випадків розташування концентрації точок відносно першого поля графіка турно-

амплітудного аналізу групи 3 при пробі максимального стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=30) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

праве 

 7 

(23,33±7,72)*** 

 7 

(23,33±7,72)*** 

 7 

(23,33±7,72)*** 

 2 

(6,67±4,56)***  2 (6,67±4,56)*** 25 (83,33±6,80) 

центральне   -  -  - 

 19 

(63,33±8,80)*** 

 24 

(80,00±7,30)***  5 (16,67±6,80) 

ліве 

 23 

(76,67±7,72)*** 

 23 

(76,67±7,72)*** 

 23 

(76,67±7,72)*** 

 9 

(30,00±8,37)**  4 (13,33±6,20)  0 

 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Таблиця 5.25 

Характеристика кількості випадків розташування концентрації точок відносно першого поля графіка турно-

амплітудного аналізу групи 3 при пробі максимального стиснення щелеп для m.temporalis (%) (n=30) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

праве 

 7 

(23,33±7,72)*** 

9 

(30,00±8,37)***  

9 

(30,00±8,37) *** 

12 

(40,00±8,94) ** 

 13 

(43,33±9,05)** 25 (83,33±6,80) 

центральне   9 (30,00±8,37)  8 (26,67±8,07)  8 (26,67±8,07) 

 13 

(43,33±9,05) *  14 (45,16±9,09)*  5 (16,67±6,80) 

ліве  14 (46,67±9,11)  13 (43,33±9,05) 13 (43,33±9,05)  

 5 

(16,67±6,80) 3 (10,00±5,48)   0 

Примітка:  

 * - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Рис. 5.30. Положення концентрації точок у полях графіка турно-

амплітудного аналізу групи 1 при пробі максимального стиснення щелеп для 

m.masseter (%). 

 

 

 

Рис. 5.31. Положення концентрації точок у полях графіка турно-

амплітудного аналізу групи 1 при пробі максимального стиснення щелеп для 

m.temporalis (%). 
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Розташування концентрації точок пацієнтів груп 1 та 2 незначно 

коригувалося протягом одного місяця часу після ортопедичного лікування. У 

першій групі при вивченні m.masseter (табл. 5.26, рис. 5.30) динаміка змін 

була наступна: через 1 тиждень після проведеного лікування поодиноке 

розташування точок було характерне для 27 пацієнтів (84,37±6,42) % 

(р>0,05)), а окремими каналами – для 5 пацієнтів (15,63±6,42) % (р>0,05)). 

Через 1 місяць зміни практично не спостерігалися, поодиноке розташування 

точок було характерне для 27 пацієнтів (84,37±6,42) % (р>0,05)), окремими 

каналами – для 4 пацієнтів (12,50±5,85) % (р>0,05)), суцільне виявлене в 

одного пацієнта (3,13±3,08) % (р>0,05)). Через 3 та 6 місяців поодиноке 

розташування точок було характерне для 27 пацієнтів (84,37±6,42) % 

(р>0,05)), суцільне – для 4 пацієнтів (12,50±5,85) % (р>0,05)), окремими 

точками виявлене в одного пацієнта (3,13±3,08) % (р>0,05)), положення 

окремими каналами не спостерігалося.  

У групі 1 при вивченні m.temporalis (табл. 5.27, рис. 5.31) динаміка 

змін була наступна: через 1 тиждень після проведеного лікування поодиноке 

розташування точок було характерне для 20 пацієнтів (62,50±8,56) % 

(р>0,05)), а суцільне – для 6 пацієнтів (18,75±6,90) % (р>0,05)), окремими 

каналами – для 6 пацієнтів (18,75±6,90) % (р<0,05)). Через 1 місяць зміни 

були наступні: поодиноке розташування точок було характерне для 20 

пацієнтів (62,50±8,56) % (р>0,05)), окремими каналами – для 2 пацієнтів 

(6,25±4,28) % (р>0,05)), суцільне виявлене в 8 пацієнтів (25,00±7,65) % 

(р>0,05)), окремими точками – у 2 пацієнтів (6,25±4,28) % (р>0,05)). Через 3 

місяці зміни були наступні: поодиноке розташування точок було характерне 

для 19 пацієнтів (59,37±8,68) % (р>0,05)), окремими каналами – для 1 

пацієнта (3,13±3,08) % (р>0,05)), суцільне виявлене в 10 пацієнтів 

(31,25±8,19) % (р>0,05)), окремими точками – для 2 пацієнтів (6,25±4,28) % 

(р>0,05)). Через 6 місяців поодиноке розташування точок було характерне 

для 18 пацієнтів (56,25±8,77) % (р>0,05)), суцільне – для 10 пацієнтів  
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Таблиця 5.26 

Положення концентрації точок у полях графіка турно-амплітудного аналізу групи 1 при пробі максимального 

стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=32) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

суцільне  -  -  1 (3,13±3,08) 

 4 

(12,50±5,85)  4 (12,50±5,85) 4 (13,33±6,21) 

поодиноке  27 (84,37±6,42)  27 (84,37±6,42)  27 (84,37±6,42) 

 27 

(84,37±6,42)  27 (84,37±6,42)  24 (80,00±7,30) 

окремими 

точками  -  -  -  1 (3,13±3,08)  1 (3,13±3,08) 2 (6,67±4,56) 

окремими 

каналами  5 (15,63±6,42)  5 (15,63±6,42)  4 (12,50±5,85)  - -   0 

 Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Таблиця 5.27 

Положення концентрації точок у полях графіка турно-амплітудного аналізу групи 1 при пробі максимального 

стиснення щелеп для m.temporalis (%) (n=32) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

суцільне  6 (18,75±6,90)  6 (18,75±6,90)  8 (25,00±7,65) 

 10 

(31,25±8,19)  10 (31,25±8,19) 9 (30,0±8,37) 

поодиноке  20 (62,50±8,56)  20 (62,50±8,56)  20 (62,50±8,56) 

 19 

(59,37±8,68)  18 (56,25±8,77) 18 (60,00±8,94) 

окремими 

точками  -  -  2 (6,25±4,28)  2 (6,25±4,28)  4 (12,50±5,85) 3 (10,00±5,48) 

окремими 

каналами  6 (18,75±6,90)*  6 (18,75±6,90)*  2 (6,25±4,28)  1 (3,13±3,08)  -  0 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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(31,25±8,19) % (р>0,05)), окремими точками виявлене в 4 пацієнтів 

(12,50±5,85% (р>0,05)), розташування окремими каналами не спостерігалося.  

 

Рис. 5.32. Положення концентрації точок у полях графіка турно-

амплітудного аналізу групи 2 при пробі максимального стиснення щелеп для 

m.masseter (%). 

 

 

Рис. 5.33. Положення концентрації точок у полях графіка турно-

амплітудного аналізу групи 2 при пробі максимального стиснення щелеп для 

m.temporalis (%). 
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У групі 2 при вивченні m.masseter (табл. 5.28, рис. 5.32) динаміка змін 

була наступна: суцільне положення було характерне для 4-ох пацієнтів 

(12,90±6,02) % (р>0,05)), а динаміка змін  поодинокого розташування точок 

була така: через 1 тиждень – для 21 пацієнта (67,74±8,40) % (р>0,05)), через 1 

місяць – для 22 пацієнтів (70,97±8,15) % (р>0,05)), через 3 та 6  місяців – для 

25 пацієнтів (80,65±7,10) % (р>0,05)). Розташування окремими каналами  

було характерне через 1 тиждень та один місяць після проведеного лікування 

у трьох пацієнтів (9,68±5,31) % (р>0,05)). Розташування окремими точками 

через 1 тиждень після лікування спостерігалося в трьох пацієнтів (9,68±5,31) 

% (р>0,05)), у наступних термінах у двох пацієнтів (6,45±4,41) % (р>0,05)). 

У групі 2 спостерігалася більша варіативність розташування 

концентрації точок при вивченні m.temporalis (таб. 5.29, рис. 5.33), де 

динаміка змін була наступна: суцільне положення було характерне через 1 

тиждень, 1 та 3 місяці після фіксації ортопедичних конструкцій для 12 

пацієнтів (38,71±8,75) % (р>0,05)), через  6 місяців – для 13 пацієнтів 

(41,94±8,86) % (р>0,05)), динаміка розташування поодиноко була наступна: 

через 1 тиждень після проведеного лікування таке розташування 

спостерігалося в 3 пацієнтів (9,68±5,31) % (р<0,001)), через 1 місяць – у 6 

пацієнтів (19,35±7,10% (р<0,01)), через 3 місяці – у 9 пацієнтів (29,03±8,15% 

(р<0,05)) та через 6 місяців – у 14 пацієнтів (45,16±8,94) % (р>0,05)). 

Динаміка розташування окремими точками була наступна: через 1 тиждень 

після проведеного лікування таке розташування спостерігалося в 16 пацієнтів 

(51,61±8,98% (р<0,01)), через 1 місяць – у 13 пацієнтів (41,94±8,86% 

(р<0,05)), через 3 місяці – у 10 пацієнтів (32,26±8,40% (р>0,05)) та через 6 

місяців – у 5 пацієнтів (12,90±6,02) % (р>0,05)).  

Вивчення положення концентрації точок у пацієнтів групи 3 

характеризувалися такими загальними тенденціями: через тиждень після 

ортопедичного лікування та відновлення горбково-фісурних контактів при 

дослідженні m.masseter та через 1 місяць після лікування при дослідженні 
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m.temporalis не спостерігалося розташування точок окремими каналами, а 

також зрівноважувалися по співвідношенню суцільне та поодиноке 

розташування точок. При вивченні m.masseter (табл. 5.30, рис. 5.34) через 1 

тиждень суцільне положення було характерне для 15 пацієнтів (50,00±9,13) 

% (р<0,01)), через 1 місяць – для 13 пацієнтів (43,33±9,05) % (р<0,05)), 

поодиноке через  1 тиждень спостерігалося в 15 пацієнтів (50,00±9,13) % 

(р<0,05)), через 1 місяць – у 17 пацієнтів (56,67±9,05) % (р>0,05)), інші 

варіанти не спостерігалися. При вивченні m.temporalis (табл. 5.31, рис. 5.35) 

через 1 тиждень суцільне положення було характерне для 24 пацієнтів 

(80,00±7,31) % (р<0,001)), через 1 місяць – для 23 пацієнтів (76,67±7,72) % 

(р<0,001)), поодиноке через 1 тиждень спостерігалося в 5 пацієнтів 

(16,67±6,80) % (р<0,01)), через 1 місяць – у 6 пацієнтів (20,00±7,30) % 

(р<0,01)), окремими каналами – через 1 тиждень та 1 місяць у одного 

пацієнта (3,33±3,28) % (р>0,05)).  

 

 

Рис. 5.34. Положення концентрації точок у полях графіка турно-

амплітудного аналізу групи 3 при пробі максимального стиснення щелеп для 

для m.masseter (%). 
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Таблиця 5.28 

Положення концентрації точок у полях графіка турно-амплітудного аналізу групи 1 при пробі максимального 

стиснення щелеп для m.masseter (%) (n=31) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

суцільне  3 (9,68±5,31)  4 (12,90±6,02)  4 (12,90±6,02) 

 4 

(12,90±6,02)  4 (12,90±6,02) 4 (13,33±6,21) 

поодиноке  20 (64,52±8,59)  21 (67,74±8,40) 22 (70,97±8,15)  

 24 

(77,42±7,51)  25 (80,65±7,10)  24 (80,00±7,30) 

окремими 

точки  4 (12,90±6,02)  3 (9,68±5,31)  2 (6,45±4,41)  2 (6,45±4,41)  2 (6,45±4,41) 2 (6,67±4,56) 

окремими 

каналами  4 (12,90±6,02)  3 (9,68±5,31)  3 (9,68±5,31)  -  -  0 

 Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Таблиця 5.29 

Положення концентрації точок у полях графіка турно-амплітудного аналізу групи 2 при пробі максимального 

стиснення щелеп для m.temporalis (%) (n=31) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

суцільне  12 (38,71±8,75)  12 (38,71±8,75)  12 (38,71±8,75) 

 12 

(38,71±8,75)  13 (41,94±8,86) 9 (30,0±8,37) 

поодиноке 

 3 

(9,68±5,31)***  3 (9,68±5,31)*** 

 6 

(19,35±7,10)** 

 9 

(29,03±8,15)*  14 (45,16±8,94) 18 (60,00±8,94) 

окремими 

точками 

 16 

(51,61±8,98)** 

  16 

(51,61±8,98)** 

 13 

(41,94±8,86)* 

 10 

(32,26±8,40)  5 (12,90±6,02) 3 (10,00±5,48) 

окремими 

каналами  -  -  -  -  -  0 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 

 

 

 



 
 

 

1
5
3
 

Таблиця 5.30 

Положення концентрації точок у полях графіка турно-амплітудного аналізу групи 3 при пробі максимального 

стиснення щелеп для для m.masseter (%) (n=30) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

суцільне 

 17 

(56,67±9,05)** 

 15 

(50,00±9,13)** 

 13 

(43,33±9,05)* 

12 

(40,00±8,94)*  12 (40,00±8,94)*  4 (13,33±6,21) 

поодиноке 

 3 

(10,00±5,48)***  15 (50,00±9,13)*  17 (56,67±9,05) 

 18 

(60,00±8,94)  18 (60,00±8,94)  24 (80,00±7,30) 

окремими 

точки  -  -  -  -  - 2 (6,67±4,56) 

окремими 

каналами 

 10 

(33,33±8,61)**  -  -  -  -  0 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Таблиця 5.31 

Положення концентрації точок у полях графіка турно-амплітудного аналізу групи 3 при пробі максимального 

стиснення щелеп для для m.temporalis (%) (n=30) 

Положення До лікування 

Через 1 тиждень 

після лікування 

Через 1 місяць 

після лікування 

Через 3 місяці 

після 

лікування 

Через 6 місяців 

після лікування 

Показники 

контрольної 

групи 

суцільне 14 (46,67±9,11) 

24 

(80,00±7,31)*** 

23 

(76,67±7,72)***  

19 

(63,33±8,80)*  19 (63,33±8,80)*  9 (30,00±8,37) 

поодиноке 10 (33,33±8,61) 5 (16,67±6,80)** 

 6 

(20,00±7,30)** 

 11 

(36,67±8,80)  11 (36,67±8,80) 18 (60,00±8,94) 

окремими 

точками - -  -  - -  3 (10,00±5,48) 

окремими 

каналами 6 (20,00±7,30)* 1 (3,33±3,28) 1 (3,33±3,28) -  -   0 

Примітка:  

* - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,05 

** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,01; 

*** - достовірність вірогідності різниці до контрольної групи  p<0,001. 
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Рис. 5.35. Положення концентрації точок у полях графіка турно-

амплітудного аналізу групи 3 при пробі максимального стиснення щелеп для 

для m.temporalis (%). 

 

Проте, навіть через 6 місяців після проведеного тимчасового 

ортопедичного лікування у хворих групи 3 суцільне розташування точок 

спостерігалося дещо частіше, у порівнянні з контрольною группою, при 

дослідженні m.masseter та значно частіше при дослідженні m.temporalis, що 

підтверджує та доповнює попередні дослідження, які вказують на часткове 

відновлення функції жувальних м'язів при наявності значного зниження 

висоти прикусу. Загалом динаміка змін через 3 та 6 місяців виглядала так: 

при вивченні m.masseter через 3 та 6 місяців суцільне положення 

спостерігалося в 12 пацієнтів (40,00±8,94) % (р<0,05)), поодиноке через 3 та 6 

місяців – у 18 пацієнтів (60,00±8,94) % (р>0,05)), інші варіанти не 

спостерігалися. При вивченні m.temporalis через 3 та 6 місяців суцільне 

положення було характерне для 19 пацієнтів (63,33±8,80) % (р<0,05)), 
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поодиноке через 3 та 6 місяців спостерігалося в 11 пацієнтів (36,67±8,80) % 

(р>0,05)), інші варіанти не спостерігалися. 

Найрідше, при пробі максимального стиснення щелеп, зустрічалося 

розташування точок «хмари» окремими точками. Поява даного виду 

розташування точок «хмари» зумовлена індивідуальними особливостями 

організму та характеру жування. У випадку хворих групп 1 та 2, не зважаючи 

на досить строкаті варіанти даного розташування точок до лікування в 

залежності від досліджуваного м'яза, через 6 місяців після ортопедичного 

лікування практично кількість хворих, у яких зберігся даний тип 

розташування точок «хмари» був практично одинаковий із показниками 

контрольної групи. У пацієнтів групи 3 даний тип розташування точок був 

відсутній до, у процесі та після лікування загалом. 

Таким чином, багатопараметровий аналіз графіка скатерограм турно-

амплітудного аналізу по Willison при дослідженні m.masseter та m.temporalis 

під час виконання функціональних проб максимального стиснення щелеп 

продемонстрував візуальне підтвердження цифрових та індексних значень 

максимальних амплітуд поверхневих електроміограм m.masseter та 

m.temporalis, які вивчалися в попередніх дослідженнях, дозволив 

проаналізувати тенденції адаптаційних процесів жувальної групи м'язів до та 

в процесі тимчасового ортопедичного лікування хворих із зниженою висотою 

прикусу. А також, встановити залежність певних тенденцій показників 

турно-амлітудного аналізу у відсотковому співвідношенні як окремо, так і 

при сукупності ряду параметрів, що досліджувалися. 

На основі проведеного багатопараметрового дослідження m.masseter 

та m.temporalis з допомогою поверхневих електроміограм у стані відносного 

фізіологічного спокою та при виконанні функціональних проб можна 

зробити висновок, що нормалізація стану жувальних м'язів після проведеного 

тимчасового ортопедичного лікування в пацієнтів із зниженою висотою 

прикусу до 2 мм відбувається через 1 місяць після фіксації в ротовій 
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порожнині ортопедичних конструкцій, і не потребує підготовчого 

ортопедичного лікування. Враховуючи варіативність індивідуальних 

показників та загальних середніх значень багатопараметрового 

електроміографічного дослідження, пацієнтам при зниженні висоти прикусу 

на 3-4 мм рекомендовано використання тимчасових ортопедичних 

конструкцій терміном на 90-180 діб із контролем даних через 30 та 90 діб 

після фіксації ортопедичних конструкцій у ротовій порожнині. Пацієнтам із 

зниженням висоти прикусу більш, ніж 5 мм рекомендоване обов'язкове 

використання тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій на 2 щелепи 

терміном на 180 діб з одночасним, чи поетапним підняттям висоти прикусу 

не більше 4 мм.   

 

Матеріали розділу висвітлені у таких наукових працях [55, 58, 60, 63]: 

 

55. Костишин А. Б. Динаміка змін міостатичних рефлексів m.masseter 

та m.temporalis у пацієнтів із зниженою висотою прикусу після 

тимчасового ортопедичного лікування / А. Б. Костишин, М. М. 

Рожко, Л.І. Пелехан // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22,  

№ 4. – С. 36-39. 

58. Костишин А. Б. Індексна оцінка показників балансу роботи 

m.masseter та m.temporalis в процесі лікування пацієнтів із 

зниженою висотою прикусу незнімними ортопедичними 

конструкціями / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // 

Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, № 2. – С. 47-49. 

60. Костишин А. Б. Показники графіків турно-амплітудного аналізу 

поверхневих електроміограм при виконанні жувальної проби у 

пацієнтів із зниженою висотою прикусу в ранні терміни після 

тимчасового ортопедичного лікування / А. Б. Костишин, М. М. 
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Рожко, Л. І. Пелехан // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, 

№ 1. – С. 38-42. 

63. Костишин А. Б. Якісні характеристики форм поверхневих 

електроміограм у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу / А. Б. 

Костишин, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Галицький лікарський 

вісник. – 2014. – Т. 21, № 4. – С. 35-39. 
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РОЗДІЛ 6 

ВИВЧЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ M.MASSETER ТА  

M. TEMPORALIS ЗА ДОПОМОГОЮ ЖУВАЛЬНОЇ ПРОБИ В 

ПАЦІЄНТІВ, ЯКИМ ВИГОТОВЛЕНІ ТИМЧАСОВІ НЕЗНІМНІ 

ПЛАСТМАСОВІ ОРТОПЕДИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ 

 

Із метою вивчення адаптаційних процесів жувальної групи м'язів та 

впливу на них ортопедичних конструкцій під час жувального акту, 

наступним етапом вивчення стану m.masseter та m.temporalis, у пацієнтів із 

зниженою висотою прикусу, у процесі лікування тимчасовими незнімними 

конструкціями, було вивчення впливу на них показників жувальної проби. 

Дане дослідження проведене за методикою описаною в розділі 2. Вивчалися 

показники m.masseter та m.temporalis окремо, а також загальний показник 

роботи чотирьох вище названих м'язів. 

Жувальна проба базувалася на пробі Рубінова. Відмінність полягала в 

тому, що харчовим подразником виступало ядра грецького, а не мускатного 

горіха, маса якого залишалася як і в оригінальному варіанті проби – 0,8 г. 

Також, на відміну від проби Рубінова ми вивчали виключно максимальні 

амплітуди роботи (МкВ) m.masseter та m.temporalis. Жувальна проба є 

цінною з інформативного боку, через те, що дозволяє відслідкувати 

максимальні амплітуди не у вимушено статичному положенні м'язів, а під 

час виконання функції зубо-щелепної системи – розжовування харчового 

подразника. Спільним було те, що дослідження проводилися протягом 

одного жувального циклу, починаючи від розжовування горіха, закінчувався 

запис у момент першого ковтального рефлексу обстежуваного. 

При проведенні жувальної проби з ядром грецького горіха в пацієнтів 

контрольної групи отримані наступні результати: (1206,81±119,04) мкВ для 

правого і (1110,47±95,02) мкВ для лівого m.masseter та (790,81±68,52) мкВ  

для правого і (832,59±58,64) мкВ для лівого m.temporalis (рис. 6.1): 
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б) 

Рис. 6.1. Електроміограма: а – m.masseter, б – m.temporalis при виконанні 

жувальної проби з горіхом пацієнта контрольної групи. 

 

Вивчаючи показники m.masseter (таб. 6.1) були отримані наступні дані 

та встановлені такі закономірності.  
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Таблиця 6.1 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus masseter (мкВ) при виконанні жувальної проби 

Термін лікування сторона 

групи хворих 

P 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник M± m p к-1 р к-2 р к-3 

до лікування 

справа 798,77 61,17 665,88 60,98 344,55 23,88 1206,8 119,04 <0,01 <0,001 <0,001 

зліва 897,15 53,74 512,08 27,33 357,87 18,45 1110,5 95,02 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 тиждень 

після лікування 

справа 967,28 47,95 672,31 60,05 340,86 20,07 1206,8 119,04 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 965,48 46,39 522,08 30,7 357,86 18,07 1110,5 95,02 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 місяць 

після лікування 

справа 1149 99,19 689,67 45,41 438,55 30,66 1206,8 119,04 >0,05 <0,001 <0,001 

зліва 1114,7 79,18 559,94 23,53 389,2 16,82 1110,5 95,02 >0,05 <0,001 <0,001 

через 3 місяці 

після лікування 

справа 1080,4 63,59 831,03 34,61 539 28,15 1206,8 119,04 >0,05 <0,01 <0,001 

зліва 1097,5 42,54 761,55 22,02 494,69 19,52 1110,5 95,02 >0,05 <0,001 <0,001 

через 6 місяців 

після лікування 

справа 1172,7 60,12 904,4 35,08 622,48 21,49 1206,8 119,04 >0,05 <0,05 <0,001 

зліва 1193,9 60,45 866,42 21,51 607,63 15,59 1110,5 95,02 >0,05 <0,05 <0,001 
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Рис. 6.2. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм правого 

musculus masseter (мкВ) при виконанні жувальної проби.  

 

 

Рис. 6.3. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм лівого 

musculus masseter (мкВ) при виконанні жувальної проби.  
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До лікування в групі 1 (табл. 6.1, рис. 6.2, рис. 6.3) спостерігалося 

зниження, у порівнянні з контрольною групою, показників максимальних 

амплітуд поверхневих електроміограм та незначне переважання в роботі 

лівого m.masseter (правий – (798,77±61,77) мкВ (р<0,01) та лівий – 

(897,15±53,74) мкВ (р>0,05)). Вже через тиждень після ортопедичного 

лікуваня спостерігався баланс даних у цій групі та поступове наближення до 

абсолютних значень до даних контрольної групи: через 1 тиждень  – правий 

m.masseter – (967,28±47,95) мкВ (р>0,05), лівий m.masseter – (965,48±46,39) 

мкВ (р>0,05), через 1 місяць показники були наступні – правий m.masseter – 

(1148,97±99,19) мкВ (р>0,05), лівий m.masseter – (1114,73±79,180) мкВ 

(р>0,05), через 3 місяці: правий m.masseter – (1080,35±63,59) мкВ (р>0,05), 

лівий m.masseter – (1097,48±42,54) мкВ (р>0,05),  а через 6 місяців: правий 

m.masseter – (1172,66±60,12) мкВ (р>0,05), лівий m.masseter – (1193,88±60,45) 

мкВ (р>0,05). Дані групи 2 характеризувалися в усіх випадках статистичною 

достовірністю різниці даних та поступовим підняттям показників 

максимальних амплітуд та переважанням у роботі правого m.masseter: до 

лікування показники правого m.masseter дорівнювали (665,88±60,98) мкВ 

(р<0,001), а лівого – (512,08±27,33) мкВ  (р<0,001). Через 1 тиждень дані 

були наступні – правий m.masseter – (672,31±60,05) мкВ (р<0,001), лівий 

m.masseter – (522,08±30,70) мкВ (р<0,001), через 1 місяць показники були 

наступні – правий m.masseter – (689,67±45,41) мкВ (р<0,001), лівий 

m.masseter – (559,94±23,53) мкВ (р<0,001), через 3 місяці – правий m.masseter 

– (831,03±34,61) мкВ (р<0,01), лівий m.masseter – (761,55±22,02) мкВ 

(р<0,001),  а через 6 місяців – правий m.masseter – (904,40±35,08) мкВ 

(р<0,05), лівий m.masseter – (866,42±21,51) мкВ (р<0,05).   

Наявність значного зниження висоти прикусу та необхідність 

ортопедичного лікування відразу двох щелеп незнімними конструкціями 

зумовило найважчий серед усіх груп процес перебудови міостатичних 

рефлексів жувальної групи м'язів у процесі розжовування їжі, що спричинило 
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зниження максимальних амплітуд після фіксації ортопедичних конструкцій у 

ротовій порожнині хворих та зміну домінуючого м'яза з лівого на правий 

через місяць після проведеного лікування та нормалізацією балансу через  6 

місяців, що свідчило про повну адаптацію хворих до протезів. Статистичні 

дані підтверджують те, що у хворих даної групи складність вихідної 

клінічної ситуації зумовлює атрофію жувальної групи м'язів та неможливість 

повернення їх значень до аналогічних у осіб контрольної групи. Динаміка 

змін у пацієнтів групи 3 виглядала таким чином:  до лікування показники 

правого m.masseter дорівнювали (344,55±23,88) мкВ (р<0,001), а лівого – 

(357,87±23,88) мкВ (р<0,001). Через 1 тиждень дані були наступні: правий 

m.masseter – (340,86±20,07) мкВ (р<0,001), лівий m.masseter – (357,86±18,07) 

мкВ (р<0,001), через 1 місяць показники були наступні: правий m.masseter – 

(438,55±30,66) мкВ (р<0,001), лівий m.masseter – (389,20±16,82) мкВ 

(р<0,001), через 3 місяці – правий m.masseter – (539,00±28,15) мкВ (р<0,001), 

лівий m.masseter – (494,69±19,52) мкВ (р<0,001),  а через 6 місяців – правий 

m.masseter – (622,48±21,49) мкВ (р<0,001), лівий m.masseter – (607,63±15,59) 

мкВ (р<0,001).   

Аналізуючи дані, отримані при виконанні жувальної проби з 

m.temporalis (табл. 6.2, рис. 6.4, рис. 6.5) звертали увагу на те, що 

m.temporalis в процесі жування виконує допоміжну функцію, тому його 

максимальні амплітуди мали нижчі значення, у порівнянні з m.masseter. 

Вивчаючи дані кожної групи окремо, варто зауважити, що показники 

пацієнтів групи 1 характеризували перебудову та процес взаємокомпенсації з 

m.masseter впродовж періоду спостереження за  хворими, тому через 6 

місяців спостерігалося в даній групі переважання в роботі лівого 

m.temporalis. У загальному процес адаптації до ортопедичних конструкцій у 

даній групі виглядав наступним чином: до лікування дані правого 

m.temporalis дорівнювали  (679,25±33,90) мкВ (р>0,05), а лівого m.temporalis  

– (730,13±41,03) мкВ (р>0,05), через 1 тиждень  показники були наступні:  
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Таблиця 6.2 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм musculus temporalis (мкВ) при виконанні жувальної проби  

 

Термін лікування сторона 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

Показник 

M± 

m 

Показник M± 

m 

Показник M± 

m 

Показник M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

   

до лікування 

справа 679,25 33,9 539,44 45,68 326,93 23,04 790,81 68,52 >0,05 <0,01 <0,001 

зліва 730,13 41,03 483,47 32,09 306,98 20,99 832,59 58,64 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 тиждень 

після лікування 

справа 805,36 29,23 536,49 45,06 322,6 17,57 790,81 68,52 >0,05 <0,01 <0,001 

зліва 866,17 38,22 485,64 33,33 305,88 19,1 832,59 58,64 >0,05 <0,001 <0,001 

через 1 місяць 

після лікування 

справа 895,65 33,9 581,02 36,8 381,11 19,7 790,81 68,52 >0,05 <0,01 <0,001 

зліва 963,74 43,88 558,94 37,01 367,74 17,51 832,59 58,64 >0,05 <0,001 <0,001 

через 3 місяці 

після лікування 

справа 898,38 26,63 742,64 30,32 466,25 24,95 790,81 68,52 >0,05 >0,05 <0,001 

зліва 906,1 28,47 738,46 33,57 453,96 18,28 832,59 58,64 >0,05 >0,05 <0,001 

через 6 місяців 

після лікування 

справа 901,81 27,35 834,03 28,01 582,86 20,94 790,81 68,52 >0,05 >0,05 <0,01 

зліва 917,78 33,49 837,52 35,34 569,89 17,04 832,59 58,64 >0,05 >0,05 <0,001 
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правий m.temporalis – (805,36±29,23) мкВ (р>0,05), лівий m.temporalis – 

(866,17±38,22) мкВ (р>0,05), через 1 місяць показники були наступні: правий 

m.temporalis – (895,65±33,90) мкВ (р>0,05), лівий m.temporalis – 

(963,74±43,88) мкВ (р>0,05), через 3 місяці – правий m.temporalis – 

(898,38±26,63) мкВ (р>0,05), лівий m.temporalis – (906,10±28,47) мкВ 

(р>0,05), а через 6 місяців – правий m.temporalis – (901,81±27,35) мкВ 

(р>0,05), лівий m.temporalis  – (917,78±33,49) мкВ (р>0,05). 
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Рис. 6.4. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм правого 

musculus temporalis (мкВ) при виконанні жувальної проби.  

 

У групі 2 не спостерігалося особливих змін у роботі м'язів через тиждень 

та через 1 місяць після ортопедичного лікування. Динаміка виглядала таким 

чином: до лікування правий m.temporalis – (539,44±45,68) мкВ (р<0,01), а 

лівий m.temporalis – (483,47±32,09) мкВ (р<0,001), 
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Рис. 6.5. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм лівого 

musculus temporalis (мкВ) при виконанні жувальної проби.  

 

через 1 тиждень  показники були наступні: правий m.temporalis – 

(536,49±45,06) мкВ (р<0,01), лівий m.temporalis – (485,64±33,33) мкВ 

(р<0,001), через 1 місяць показники були наступні – правий m.temporalis – 

(581,02±36,80) мкВ (р<0,01), лівий m.temporalis – (558,94±37,01) мкВ 

(р<0,001). Через три та шість місяців після проведеного лікування 

спостерігалася виражена позитивна динаміка, яка підтверджувалася даними 

статистики:  через 3 місяці – правий m.temporalis – (742,64±30,32) мкВ 

(р>0,05), лівий m.temporalis  – (738,46±33,57) мкВ (р>0,05),  а через 6 місяців 

– правий m.temporalis  – (834,03±28,01) мкВ (р>0,05), лівий m.temporalis  – 

(837,52±35,34) мкВ (р>0,05). 

У групі 3 спостерігався схожий процес адаптації m.temporalis по 

відношенню до адаптації m.masseter у цій же групі. Він характеризувався 

зниженням максимальних амплітуд через тиждень після лікування, 

нормалізацією балансу через 6 місяців спостереження за хворими та 

збережену на цьому часовому відрізку статистичної достовірності 

вірогідності різниці даних: до лікування дані правого m.temporalis у групі 3 

дорівнювали (326,93±23,04) мкВ (р<0,001), а лівого m.temporalis  – 

(306,98±20,99) мкВ (р<0,001), через 1 тиждень  показники були наступні: 
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правий m.temporalis – (322,60±17,57) мкВ (р<0,001), лівий m.temporalis  – 

(305,88±19,10) мкВ (р<0,001), через 1 місяць показники були наступні: 

правий m.temporalis – (381,11±19,70) мкВ (р<0,001), лівий m.temporalis  – 

(367,74±17,51) мкВ (р<0,001), через 3 місяці – правий m.temporalis  – 

(466,25±24,95) мкВ (р<0,001), лівий m.temporalis – (453,96±18,28) мкВ 

(р<0,001),  а через 6 місяців – правий m.temporalis  – (582,86±20,94) мкВ 

(р<0,01), лівий m.temporalis – (569,89±17,04) мкВ (р<0,001). Зберігаючи 

загальну тенденцію до адаптації, варто відзначити швидшу та повноціннішу 

адаптацію та перебудову міостатичних рефлексів у m.temporalis у порівнянні 

з m.masseter при виконанні жувальної проби.  

Аналіз даних сумарних середніх значень роботи 4-ох м'язів (m.masseter 

та m.temporalis) дозволив звернути увагу на деякі особливості їх 

взаємокомпенсації під час жувального циклу (табл. 6.3, рис. 6.6). У 

контрольній групі він дорівнював (1098,38±99,69) (мкВ). 
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Рис. 6.6. Динаміка змін показників поверхневих електроміограм середніх 

сумарних значень роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) при 

виконанні жувальної проби.  
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Таблиця 6.3 

Динаміка змін показників поверхневих електроміограм середніх сумарних значень роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) при виконанні жувальної проби 

Термін лікування 

групи хворих 

p 1група (n=32) 2 група (n=31) 3 група (n=30) 

контрольна 

група (n=30) 

показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m показник 
M± 

m p k-1 р k-2 р k-3 

до лікування 776,33 39,52 550,47 36,19 333,12 17,31 1098,4 99,69 <0,01 <0,001 <0,001 

7 днів після 

лікування 901,11 33,7 554,13 36,82 331,8 15,7 1098,4 99,69 >0,05 <0,001 <0,001 

1 місяць після 

лікування 1030,8 59,53 597,4 31,03 394,15 16,25 1098,4 99,69 >0,05 <0,001 <0,001 

3 місяці після 

лікування 995,58 28,34 767,3 23,64 485,98 18,05 1098,4 99,69 >0,05 <0,001 <0,001 

6 місяців після 

лікування 1046,5 30,42 860,39 24,97 595,73 15,76 1098,4 99,69 >0,05 <0,01 <0,001 



У групі 1 спостерігалося значне підвищення сумарної амплітуди (мкВ) 

уже через 1 тиждень 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 місяць після проведеного лікування  

(1030,78±59,53) мкВ (р>0,05)), через 3 місяці – (995,58±28,34) мкВ (р>0,05) та 

через 6 місяців – (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 було видно виражений позитивний ефект лікування через 3 та 6 

місяців. У групі 2 це виглядало так: до лікування – (550,47±36,19) мкВ 

(р<0,001), через 1 тиждень після лікування – (554,13±36,82) мкВ (р<0,001), 

через 1 місяць – (597,40±31,03) мкВ (р<0,001), через 3 місяці – (767,30±23,46) 

мкВ (р<0,001), через 6 місяців – (860,39±24,97) мкВ (р<0,01).  

У групі 3 показники були наступні: до лікування – (333,12±17,31) мкВ 

(р<0,001), через 1 тиждень після лікування – (331,80±15,70) мкВ (р<0,001), 

через 1 місяць – (394,15±16,25) мкВ (р<0,001), через 3 місяці – (485,98±18,05) 

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

Таким чином, можна зробити висновок, що при лікуванні хворих із 

зниженою висотою прикусу показники жувальних проб наближаються до 

встановленої норми, тобто даних контрольної групи. Позитивної динаміки 

результатів було досягнуто після виготовлення протезів за запропонованою 

вдосконаленою методикою. 
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 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Із літературних джерел відомо, що за останні роки зросла кількість 

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

висоти прикусу. Дослідження М.Я. Нідзельського, В.І. Біди [29] засвідчили, 

що поширеність такого симптомокомплексу складає до 40 % серед населення 

України. Зниження висоти прикусу часто супроводжується змінами зі 

сторони м'язово-нервової системи, які проявляються в гіпертонусі та 

гіпотонусі жувальної групи м'язів. Крім цього, при складанні плану 

ортопедичного лікування пацієнтів недостатньо враховують стан м'язів, що 

призводить до ускладнень, які проявляються після постійного ортопедичного 

лікування, й характеризуються сколами облицювального матеріалу, 

патологічними змінами в скронево-нижньощелепному суглобі, жувальній 

групі м'язів, порушенням їхнього кровообігу [29]. 

Важливим є зниження висоти прикусу, яке відбувається при зменшенні 

вертикального розміру та збільшенні міжоклюзійної відстані [131]. Із 

втратою кожного зуба міжоклюзійна відстань знижується нерівномірно й 

залежить від наявності та локалізації зубів, які залишилися, та наявності 

знімних ортопедичних конструкцій у ротовій порожнині пацієнта, його віку, 

регіону проживання [189, 235]. 

В.М. Дворник [28] засвідчив, що порушення функції відбувається при 

всіх видах патології жувальної системи одночасно зі змінами структури. В.І. 

Біда [5] визначив найпоширеніші види зниження висоти прикусу. Крім 

вищеназваного, порушується естетичний аспект [225], електрозбудливість 

пульпи [15], що остаточно формує проблему, створюючи додатковий ризик 

ускладнень.  

Реальну кількість пацієнтів зі зниженням висоти прикусу вказати важко 

[146], оскільки проблема зниження висоти прикусу є актуальною по всьому 
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світу, що підтверджують численні дослідження [49, 53, 72, 128, 138, 146, 165, 

169].  

У той же час питання діагностики стану жувальної групи м'язів, який 

супроводжує зниження висоти прикусу, а також їхня взаємодія, реакції та 

взаємозалежність у процесі лікування вивчені недостатньо.  

Зокрема, для діагностики скоротливості м'яза та виявлення тригерних 

точок при міофасціальному больовому синдромі Р.В. Бубнов [112] пропонує 

проводити ультразвукову ідентифікацію тригерних точок. В.М. Дворник [26] 

на основі математичного аналізу вказує на деякі закономірності, які 

необхідно враховувати при розмиканні прикусу, а саме: оптимальне 

розмикання прикусу не може перевищувати 3-4 мм, що дорівнює стану 

фізіологічного спокою і практично не викликає змін тонусу мускулатури. 

Дослідження S.B. Mehta та співавторів [197] вказують, що більшість форм 

зниження висоти прикусу є локальними та можуть лікуватися пасивно. 

Відповідно, Б. Зоколь та співавтори [131] пропонують поетапно піднімати 

висоту прикусу на 3 мм, а також включають у процес лікування 

фізпроцедури, метою яких є статичне та динамічне видовження м'язів. 

Сучасна стоматологічна промисловість пропонує велику кількість матеріалів 

для реставрацій окремих зубів та оклюзії загалом. Однак, вони потребують 

ґрунтовного наукового порівняння. 

Тому перед нами постала мета підвищення ефективності підготовки 

до ортопедичного лікування пацієнтів із частковою втратою зубів, при 

зниженій висоті прикусу, базуючись на даних багатопараметрового 

електроміографічного дослідження. 

Під нашим спостереженням перебувало 123 пацієнти віком 35-54 роки 

(2 та 3 вікова крупа за ВООЗ), серед яких 32 пацієнтів групи 1 зі зниженою 

висотою прикусу 0-2 мм, яким було виготовлено тимчасові пластмасові 

незнімні, армовані скловолокном, протези на верхню чи на нижню щелепи, 

залежно від вихідної клінічної ситуації. А також, 31 пацієнт групи 2 зі 
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зниженням висоти прикусу на 3-4 мм у фронтальній ділянці, яким також було 

виготовлено тимчасові пластмасові незнімні, армовані скловолокном, 

протези на верхню чи на нижню щелепи, залежно від вихідної клінічної 

ситуації. Пацієнтам групи 3 зі зниженням висоти прикусу 5 і більше мм було 

виготовлено по два тимчасові пластмасові незнімні, армовані скловолокном, 

протези на верхню та на нижню щелепи. Контрольну групу склали 30 

практично здорових осіб з інтактними зубними рядами, які відносяться до 1 

вікової групи за ВООЗ, ортогнатичним прикусом, без супутніх патологій та 

скарг на симптоматику, характерну для захворювань скронево-

нижньощелепного суглобу, враховуючи те, що у відомій літературі має місце 

відмінність поняття «норма» для характеристики показників поверхневих 

електроміограм (ЕМГ) m.masseter та m.temporalis. 

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 спостерігалося значне зниження амплітуди біоелектричної 

активності жувальної групи м'язів при виконанні всіх функціональних проб, 

окрім проби, яка відображає стан відносного фізіологічного спокою щелеп, 

де спостерігалося підвищення амплітуди біоелектричної активності. При 

максимальному стисненні щелеп спостерігалися порушення чи відсутність 

структури електроміограми в формі «суцільного циліндра», що було 

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. 
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При пробі максимального стиснення щелеп спостерігалося значне 

зниження максимальних амплітуд (МкВ) у пацієнтів групи 3 в 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, бо 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), спостерігалося 

зниження максимальних амплітуд у залежності від ступеня важкості 

патологічного стану. Також, до лікування спостерігалася значна 

варіабельність зниження симетричності роботи м'язів, яка коливалася від 

(68,56±3,66) % (р<0,01) – POC m.temporlais у групі 3 до (85,22±2,10) % 

(р>0,05) – ТС у групі 1.    

Деякі параметри турно-амплітудного аналізу за Willison 

демонструють ступінь важкості процесу, зокрема у хворих всіх груп 

спостерігалося порушення в діяльності жувальних м'язів, доказом яких було 

відсоткове співвідношення розташування концентрації точок відносно 

першого поля графіка при вивченні m.masseter, найбільш виражений у групі 

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

положення не спостерігалося, ліве було в 23 пацієнтів (76,67±7,72) % 

(р<0,001). 

Одним із методів поліпшення 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 адаптувати м'язи до нових умов, сприяють перебудові «звичних» 

міостатичних рефлексів. При цьому, актуальним і недостатньо вивченим 

залишається питання всебічного вивчення змін міостатичних рефлексів під 

час лікування прикусу, що знижується, не встановлено до кінця терміни 
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адаптації жувальних м'язів та необхідні терміни фіксації тимчасових 

конструкцій у ротовій порожнині для повноцінного відновлення нервово-

м'язового апарату людини після ортопедичного лікування.   

Існує багато методів армування пластмасових протезів, які без каркасу 

є не міцні. 

Відомі різні способи зміцнення пластмасового мостоподібного 

протеза: розрахунок максимальних відстаней між елементами конструкції – 

11 мм – довжина проміжної частини протеза, розмір конектора по 

вертикальній та горизонтальній площинах – не менше 4 мм, мінімальна 

товщина облицювального матеріалу штучної коронки – 1 мм у пришийковій 

ділянці, 1,5 мм – по поясу коронки та 2 мм на жувальній поверхні зуба [71]. 

В.А. Кльомін та співавтори (2009) пропонують зміцнення пластмасового 

протеза шляхом моделювання зміцнювальної оральної гірлянди [43]. П.Ю. 

Кернов та співавтори [107] пропонують мостоподібний протез, який 

відрізняється тим, що попередньо виготовляють проміжну частину з 

композитного матеріалу чи припасовують стандартні пластмасові штучні 

зуби. І.О. Кінаш та співавтори [125] пропонують армувати проміжну частину 

акрилового мостоподібного протеза скловолоконною стрічкою з подальшою 

полімеризацією ортопедичної конструкції в пневмополімеризаторі. О.В. 

Павленко та співавтори (2009) на основі експериментальних досліджень 

пропонують варіант армування пластмасового мостоподібного протеза з 

опорою на імпланти за рахунок введення в пластмасу титанового порошка 

[156]. 

Часто виникає ситуація, коли необхідно замістити довший фрагмент 

дефекту зубного ряду, ніж 11 мм. Наприклад, заміщення двох чи трьох 

відсутніх підряд зубів. У цьому випадку неможливо досягти необхідної 

товщини конектора (патологічна стертість, карієс тощо). Зміцнювальна 

оральна гірлянда рекомендована при виготовленні незнімних шин-протезів 
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при захворюванні пародонту та патологічній стертості зубів при відсутності 

дефекту зубного ряду. 

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 місяців. 

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). Завдяки наявності в даній пластмасі олігомерів робочий час 

із даним матеріалом збільшений до 1 години. Таким чином, перед процесом 

полімеризації  є можливість не тільки правильно відмоделювати протез, а й 

розмістити в ньому армуючі елементи.  

Армуючими елементами у даній ситуації є скловолоконні балки та 

стрічки, які за даними  С.А. Горбаня та Т.В. Литвин (2010) мають оптимальні 

характеристики міцності на згин [24]. 

Суть армування полягала в тому, що після попереднього моделювання 

каркаса мостоподібного протеза його підготовлювали за правилами 

препарування опорних зубів під адгезивний мостоподібний протез за 

технологією подвійного армування з допомогою скловолоконих балок та 

стрічок. Таким чином, моделювалися дві опорні площадки зі 

сходинкоподбіним переходом між ними, глибина не більше 2 мм на 

жувальній та апроксимальній поверхнях, шириною не більше 1,5-2 мм, 

основна площадка закінчувалася на рівні контактного пункту, щоб не 

порушити точковий контакт зубного ряду і, щоб матеріал не торкався 

зубоясенного сосочка, додаткова площадка на жувальній поверхні 
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формувалася в проекції емалево-дентинного кордону непрепарованого зуба 

до половини жувальної повехні зуба у випадку премолярів та молярів. У 

випадку дефекту зубного ряду в фронтальному відділі – використовувалося 

армування скловолоконною  стрічкою, чи балкою з оральної поверхні, у 

зв'язку з важкістю фіксації, або необхідністю надмірного препарування 

опорних зубів у випадку технології подвійного армування. 

Скловолоконні елементи вибиралися за принципом основних 

фізичних показників міцності, пружності, які були максимально наближені 

до аналогічних показників пластмаси. Вибір даних показників базувався на 

даних від фірм-виробників.  

Скловолоконні елементи армування підготовлювалися з допомогою 

бонд-системи згідно з інструкцією до використання від виробника. 

Припасовувалися та вкладалися в підготовлені місця каркасу протеза, після 

чого проводилося остаточне моделювання мостоподібного протеза. 

Провізорний мостоподібний протез полімеризувався в 

стоматологічному пневмополімеризаторі 30 хв при температурі 125 ºС та 

тиску 6 Бар. Після чого проводилася обробка протеза, припасування та його 

фіксація в ротовій порожнині пацієнта за загальноприйнятими правилами.  

Вивчення динаміки змін m.masseter та m.temporalis у процесі 

підготовки до постійного ортопедичного лікування пацієнтів проводилося 

через багатопараметрове електроміографічне дослідження до лікування, 

через 1 тиждень після лікування, через 1, 3 та 6 місяців після фіксації в 

ротовій порожнині пацієнта тимчасової ортопедичної конструкції. 

Спочатку проводилася якісна оцінка електроміограм, завдяки якій, 

проведено візуальну попередню оцінку електроміограм та встановлено, що 

процес зміни міостатичних рефлексів жувальної групи м'язів 

характеризується поступовістю зі зміною форм електроміограм в процесі 

спостереження до аналогічних форм електроміограм контрольної групи 

протягом шести місяців.  
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У стані відносного фізіологічного спокою вже через 1 місяць 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 спостерігалися через 6 місяців 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 спостерігалося виключно 

наближення показників до аналогічних контрольної групи, що свідчить про 

атрофію м'язів, зумовлену як фізіологічними змінами організму, 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 спостерігалися найвищі 

показники 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 

спостерігалася найактивніша динаміка 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. 

У пробі максимального відкриття рота зрівноважування показників з 

даними контрольної групи для m.masseter спостерігалися тільки в пацієнтів 

другої групи через 6 місяців 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 нормалізація 
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даних у порівнянні з контрольної групою спостерігалася 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 всього періоду спостереження 

при виконанні проби практично не спостерігалося достовірної різниці 

вірогідності даних у всіх групах у порівнянні з контрольною групою.  

При спостереженні за пацієнтами необхідно контролювати динаміку 

змін поверхневих електроміограм потягом 6 місяців при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп, яка продемонструвала можливість 

неповноцінного відновлення функції жувальної групи м'язів, водночас 

демонструючи ефективність використання тимчасових конструкцій та 

необхідність порівняльної характеристики даних з кожного пацієнта з метою 

визначення ступеня готовності до постійного ортопедичного лікування. Так, 

у пацієнтів групи 1 виражена позитивна динаміка спостерігалася вже через 1 

місяць, 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), 

підтвердженням чого є стабілізація процесу через 6 місяців – 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 спостерігалося 

виключно наближення даних до пацієнтів у контрольної групи з вираженою 

позитивною тенденцією через 3 місяці –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 місяць після проведеного лікування показники були наступні – 

(990,95±58,37) мкВ (р>0,05), для лівого m.temporalis – (1026,11±55,62) мкВ 
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(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 musculus masseter та musculus temporalis підтвердили висновки, 

наведені вище, а також дозволили встановити найінформативніші терміни 

спостереження за пацієнтами зі зниженою висотою прикусу – до лікування, 

через 1 місяць та через 6 місяців після проведеного тимчасового 

ортопедичного лікування. 

У відсотковому співвідношенні спостерігалася тенденція наближення 

показників пацієнтів усіх груп до абсолютної симетрії, яка найчіткіше 

виявлялася через 6 місяців після тимчасового ортопедичного лікування при 

визначенні всіх індексів, а особливо в індексі 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 місяців демонструє час перебудови міостатичних рефлексів та 

ефективність повноцінного відновлення 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 через 6 місяців 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 місяців 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 із зниженою 



181 
 

 

1
8
1
 

висотою прикусу 3-4 мм із тенденцією до нормалізації через 6 місяців після 

проведеного тимчасового ортопедичного лікування. У групі 2 при вивченні 

m.masseter динаміка змін була наступна: до лікування суцільне положення 

було характерне для 3 хворих (9,68±5,31) % (р>0,05)), після лікування – для 

4-ох хворих (12,90±6,02) % (р>0,05));  поодиноке розташування точок: до 

лікування воно було характерне для 20 хворих (64,52±8,59) % (р>0,05)), через 

3 та 6  місяців – для 25 хворих (80,65±7,10) % (р>0,05)). Розташування 

окремими точками до лікування спостерігалося в 4 хворих (12,90±6,02) % 

(р>0,05)), через 3 та 6 місяців у двох хворих (6,45±4,41) % (р>0,05)), при 

вивченні m.temporalis суцільне положення було характерне для 12 хворих 

(38,71±8,75) % (р>0,05)) – 13 хворих (41,94±8,86) % (р>0,05)), динаміка 

розташування поодиноко була наступна: до лікування в 3 хворих (9,68±5,31) 

% (р<0,001)) та через 6 місяців у 14 хворих (45,16±8,94) % (р>0,05)). 

Динаміка розташування окремими точками була наступна: до лікування таке 

розташування спостерігалося в 16 хворих (51,61±8,98) % (р<0,01)) та через 6 

місяців у 5 хворих (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 позитина тенденція демонструє 

максимально допустиме відновлення функції в залежності від віку та ступеня 

розвитку патологічного процесу. У той же час у групі 1 спостерігалося 

значне підвищення сумарної амплітуди (мкВ) уже через 1 тиждень 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 місяць після проведеного лікування  (1030,78±59,5) мкВ (р>0,05)), 

через 3 місяці – (995,58±28,34) мкВ (р>0,05) та через 6 місяців – 

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

стверджувати, що дані коливання є варіантом норми й не є ознакою 



182 
 

 

1
8
2
 

неадекватного лікування. Водночас, у групах 2 та 3 при аналізі даних 

показників спостерігався виражений позитивний ефект лікування через 3 та 6 

місяців. У групі 2 це було виражено так: до лікування – (550,47±36,19) мкВ 

(р<0,001), через 3 місяці – (767,30±23,46) мкВ (р<0,001), через 6 місяців – 

(860,39±24,97) мкВ (р<0,01). У групі 3: до лікування – (333,12±17,31) мкВ 

(р<0,001), через 3 місяці – (485,98±18,05) мкВ (р<0,001), через 6 місяців – 

(595,73±15,76) мкВ (р<0,001). 

Таким чином, у процесі дослідження нами проведено обстеження 123 

пацієнтів, з яких 93 –зі зниженою висотою прикусу, та 30 осіб з інтактним 

жувальним апаратом. Вивчався вплив тимчасових незнімних конструкцій на 

перебудову міостатичних рефлексів у процесі підготовки пацієнтів до 

постійного ортопедичного лікування. Із метою запобігання порушення 

уніфікованості дослідження, на основі даних анамнезу та об'єктивних 

методів обстеження: стоматологічного огляду та пальпаторного обстеження 

жувальної групи м'язів виключалися пацієнти, які мали патологію скронево-

нижньощелепного суглобу, парафункції жувальних м'язів, тощо. Серед 

пацієнтів основних груп з допомогою методики визначення ступеня 

зниження висоти прикусу по С. Радлінському [136] робили розподіл 

пацієнтів по групах, у подальшому проводили багатопараметрове 

електроміографічне обстеження, на основі якого, встановлено, що в 

залежності від ступеня важкості патологічного процесу спостерігається 

підвищення максимальних амплітуд (мкВ) у стані відносного фізіологічного 

спокою та зниження максмальних амплітуд m.masseter та m.temporlais, 

зниження відсотка симетричності їх роботи при виконанні функціональних 

проб, а при зниженні висоти прикусу на 3-4 мм – спостерігався зничний 

ступінь компенсаторних реакцій, що проявлялося в найвищих показниках 

абсолютних величин (мкВ). Після фіксації в ротовій порожнині пацієнтів 

тимчасових армованих пластмасових мостоподібних протезів проводилося 

спостереження за пацієнтами через 1 тиждень та 1, 3 і 6 місяців.  
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Позитивної динаміки результатів було досягнуто після виготовлення 

протезів за запропонованою удосконаленою методикою, що проявлялося 

зниженням максимальних амплітуд (мкВ) у стані відносного фізіологічного 

спокою та підвищенням їх при виконанні функціональних та жувальної проб, 

а також зміною положення концентрації точок турно-амплітудного аналізу в 

положення, наближені до аналогічних 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.  
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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 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 
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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. 
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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. 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 

1
8
7
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аманулаев Р. А. Электронейромиографическая оценка груговой 

мышци рта после хейлопластики по Обуховой-Tennison-Фролловой и 

D.R.Millard / Р. А. Аманулаев, Р. О. Адилова, М. Э. Махкамов // 

Стоматология детского возраста и профилактика. – 2003. – № 1-2. – С. 

22-24. 

2. Арутюнов С. Д. Анализ прочностных характеристик конструкционного 

материала «Акродент», используемого в технологии провизорных 

протезов / С. Д. Арутюнов, Е. Н. Чумаченко // Панорама 

ортопедической стоматологии. – 2005. – № 4. – С. 34-37. 

3. Баля Г. М. Ортопедична реабілітація хворих з генералізованою формою 

патологічного стирання твердих тканин зубів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 “Стоматологія” / 

Г.М. Баля. – Полтава, 2009. – 20 с. 

4. Баля Г. Н. Степень нарушения в жевательном аппарате при 

генерализированных формах патологического стирания зубов, 

осложненных дефектами зубных рядов / Г. Н. Баля // Український 

стоматологічний альманах. – 2006. – Т. 1, № 1. – С. 11-14. 

5. Біда В. І. Принципи ортопедичного лікування патології зубощелепної 

системи при зниженні висоти прикусу, його прогнозування та 

профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 

наук: спец. 14.01.22 “Стоматологія” / В. І. Біда. – Київ, 2003. – 32 с. 

6. Боян А. М. Электромиографические исследования как объективный 

метод диагностики в стоматологической практике / А. М. Боян, А. А. 

Круковский // Дентаклуб. – 2012. – № 1 (12). – С. 56-59; 

7. Бреславец Н. Н. Микроструктура полимерных облицовочных 

материалов для несъемных конструкций зубных протезов / Н. Н. 



188 
 

 

1
8
8
 

Бреславец // Український стоматологічний альманах. – 2010. – № 4. – С. 

41-42. 

8. Бруксизм (феномен Karolyi, парафункция жевательных мышц). 

Современный взгляд на проблему / А. И. Мирза, А. В. Сирук, И. В. 

Михеева [и др.] // Современная стоматология. – 2008. – № 1. – С. 201-

205. 

9. Бруксизм: анализ современных концепцій и обзор проводимых 

лечебных мероприятий / А. В. Павленко, В. Ф. Токарский, А. С. 

Евтушенко [и др.] // Современная стоматология. – 2010. – № 4. – С. 

115-119. 

10. Бруксизм: анализ современных концепцій и обзор проводимых 

лечебных мероприятий / В. Ф.Токарский, М. А. Павленко, А. С. 

Евтушенко [и др.] // Dentablitz. – 2010. – № 4 (37). – С.23-26. 

11. Бруксизм: анализ современных концепцій и обзор проводимых 

лечебных мероприятий / В. Ф.Токарский, М. А. Павленко, А. С. 

Евтушенко [и др.] // Дентальные технологии. – 2010. – № 3-4. – С. 24-

28. 

12. Вайлати Ф. Адгезивная реабилитация зубных рядов при 

генерализованной эрозии зубов : клинический случай трехэтапной 

техники / Ф. Вайлати // DentArt. – 2010. - № 3. – С. 33-40. 

13. Василенко Р. Э. Сравнительные физико-механические и прочностные 

характеристики армированных и неармированных полных съемных 

пластиночных протезов верхней челюсти / Р. Э. Василенко // 

Современная стоматология. – 2015. – № 3. – С. 94-97.  

14. Витензон А. Концепция развития метода и средств искусственной 

коррекции движений посредством электрической стимуляции мышц / 

А. Витензон, К. А. Петрушанская // Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация. – 2004. – № 1. – С. 29-33. 



189 
 

 

1
8
9
 

15. Возбудимость пульпы премоляров нижней челюсти при 

патологической стираемости / Н. Н. Малюченко, А. Н. Малюченко, Д. 

Д. Киндий [и др.] // Стоматологическая наука и практика. – 2014. – № 4 

(4). – С. 25-28.  

16. Войцехівська О. В. Функціональні зміни жувальних м'язів у пацієнтів з 

односторонніми необмеженими дефектами зубних рядів / О. В. 

Войцехівська // Современная стоматология. – 2006. – № 2. – С. 150-156. 

17. Воловар О. С. Електроміографічне дослідження стану жувальних м'язів 

у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба / О. 

С. Воловар, Н. М. Тімощенко // Вісник стоматології. – 2008. – № 5-6. – 

С. 86-91. 

18. Гайдарова Т. А. Бруксизм и гипоталамический синдром / Т. А. 

Гайдарова // International Dental Review. – 2003. – № 3. – С. 17-19. 

19. Гайдарова Т. А. Стоматологические аспекты классификации бруксизма 

/ Т. А. Гайдарова // Стоматология для всех. – 2003. – № 3. – С. 12-15. 

20. Герасимова Л. П. Электромиографическое исследование 

функционального состояния жевательной группы мышц при мышечно-

суставных дисфункциях височно-нижнелелюстного сустава / Л. П. 

Герасимова, А. Ф. Хайрутдинова, И. И. Усманова //  Казанский 

медицинский журнал. – 2007. – Т. 88, № 5. – С. 440-443. 

21. Гипертонус жевательных мишц и ботулинический токсин типа А 

(Лантокс) в стоматологической практике / О. О. Орлова, М. И. Сойхер, 

М. Г. Сойхер [и др.] // Врач. – 2009. – № 9. – С. 13-17. 

22. Гипертонус жевательных мышц и его коррекция БТА  при 

эстетических проблемах нижней половины лица / М. И. Сойхер, О. Р. 

Орлова, Л. Р. Мингазова [и др.] // Вестник эстетической медицины. – 

2011. – Т. 10, № 1. – С.58-64. 



190 
 

 

1
9
0
 

23. Глазунов О. А. Особенности клинических проявлений патологической 

стираемости твердых тканей зубов у горнорабочих / О. А. Глазунов // 

Вісник стоматології. – 2008. – № 5-6. – С. 98-100. 

24. Горбань С. А. Восстановление отсутсвующих зубов с помощью 

преполимеризированных адгезивно-волоконных систем / С. А. 

Горбань, Т.В. Литвин // DentaBlitz. – 2010. – № 3. – С. 56-59. 

25. Дворник В. М. Електроміографічний аналіз функціональних порушень 

в жувальному апараті у пацієнтів з ускладненими формами 

патологічного стирання твердих тканин зубів / В. М. Дворник, В. В. 

Рубаненко, Г. М. Баля // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 

2010. – Т. 10, № 3. – С. 9-12. 

26. Дворник В. М. Математический анализ напряжений в ВНЧС при 

разобщении прикуса / В. М. Дворник // Современная стоматология. – 

2008. – № 1. – С. 204-206. 

27. Дворник В. М. Особливості ортопедичної реабілітації хворих з 

прикусом, що знижується з використанням покривних протезів / В. М. 

Дворник // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – № 3. – С. 149-

150. 

28. Дворник В. М. Результати ортопедичного лікування та характер 

адаптації до протезів при частковій адентії із зниженням висоти 

прикусу / В. М. Дворник // Проблеми біології та медицини. – 2008. – Т. 

12, № 5-6. – С. 34-36. 

29. Дворник В. М. Рефлекторні механізми адаптації при ортопедичному 

лікуванні прикусу, що знижується: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора мед. наук : спец. 14.01.22 “Стоматологія” / В. М. 

Дворник. – Полтава, 2009. – 32 с. 

30. Дворник В. Н. Функциональное состояние зубочелюстной системы у 

больных с вторичными деформациями зубных рядов / В. Н. Дворник, 



191 
 

 

1
9
1
 

В. С. Кузь // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2009. – Т. 29,  

№ 4. – С. 168-169. 

31. Децик О. З. Методичні підходи до узагальнення результатів наукових 

досліджень / О. З. Децик // Галицький лікарський вісник. – 2011. – Т. 

18, № 2. – С. 5-8. 

32. Диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава на основе 

графической регистрации движений нижней челюсти / С. Д. Арутюнов, 

И. Л. Хватов, Д. С. Арутюнов [и др.] // Стоматология. – 2003. – № 1. – 

С. 27-33. 

33. Дмитренко М. І. Функціональний стан скроневих та жувальних м'язів у 

пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю 

фронтальних зубів / М.І. Дмитренко, В.Д. Куроєдова, В.М. Дворник // 

Лікарська справа. – 2012. – № 8. – С. 84-90. 

34. Долгалев А. А. Новый метод комплексной диагностики и лечения 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / А. А. Долгалев // 

Стоматология. – 2007. – № 1. – С. 60-63. 

35. Долгалев А. А. Оценка адаптации пациентов к зубным протезам на 

имплантах по даным электромиографии / А. А. Долгалев, М. В. Гоман, 

И. А. Заборовец // Российский стоматологический журнал. – 2010. – № 

5. – С. 18-20.  

36. Електроміографічна оцінка функціональної активності жувальних 

м'язів у пацієнтів з ортопедичними конструкціями з опорою на 

імплантати / О. В. Павленко, В. І. Біда, О. М. Дорошенко [та ін.] // 

Современная стоматология. – 2012. – № 3. – С. 131 – 134. 

37. Игнатова Ю. П. Электрофизиологический анализ бруксизма у кроликов 

как естественной модели бруксизма 1-го типа у человека / Ю. П. 

Игнатова, А. А. Кромин // Стоматология. – 2010. – № 1. – С. 15-22.  

38. Изменения оптической плотности костных элементов височно-

нижнечелюстного сустава при его дисфункции и нарушении 



192 
 

 

1
9
2
 

функциональной активности жевательных мышц / Е. Н. Онопа, В. М. 

Семенюк, С. Н. Евдокимова [и др.] // Российский стоматологической 

журнал. – 2004. – № 1. – С. 28-31. 

39. Изменения функционального состояния жевательных мышц при 

лечении пациентов с дистальной окклюзией по данным 

электромиографии / А. В. Лепилин, В. В. Кононов, М. А. Листопадов, 

[и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2010. – Т. 6, № 3. 

– С. 671-674. 

40. Ишмурзин П. В. Цефалометрия лицевого скелета у пациентов с 

дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава / П. В. Ишмурзин, М. 

А. Данилова // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 11. – С. 

511-515. 

41. Касаткин Д. С. Патогенетическая терапия спастичности / Д. С. 

Касаткин // Журнал неврологии и психатрии. – 2008. – № 3. – С. 80-85. 

42. Качественная характеристика электромиографических записей у лиц с 

полной потерей естественных зубов  / В. В. Рубаненко, И. Н. 

Мартыненко, В. Н. Дворник // Актуальні проблеми сучасної медицини 

– 2010. – Т. 10, № 3. – С. 54-57. 

43. Кльомін В. А. Полімерна штучна зубна коронка із зміцнювальною 

оральною гірляндою / В. А. Кльомін, Б. С. Козлов, Г. Ю. Апскунов // 

Стоматолог. – 2009. – № 9 (135). – С. 44-46. 

44. Клюзек С. Форма проміжної частини мостоподібного протеза при 

реконструкції зубних дефектів передньої ділянки. Опис клінічних 

випадків / С.Клюзек; пер. з польської О. Заваринська // Новини 

стоматології. – 2011. – № 1. – С. 12-17. 

45. Козак Р. В. Аналіз якості протезування при відновленні висоти оклюзії 

за горизонтальної патологічної стертості зубів за допомогою 

електроміографічного дослідження / Р. В. Козак, Х. М. Фаузи // 

Український стоматологічний альманах. – 2012. – № 5. – С. 142-143.  



193 
 

 

1
9
3
 

46. Козак Р. В. Визначення якості протезування при відновленні висоти 

оклюзії за горизонтальної та патологічної стертості зубів / Р. В. Козак // 

Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2009. – Т. 29, № 4. – С. 174-

176. 

47. Козак Р. В. Клінічні випадки щадної технології відновлення висоти 

прикусу при патологічній стертості / Р. В. Козак // Український 

стоматологічний альманах. – 2015. – № 4. – С. 51-53. 

48. Козак Р. В. Методика определения межальвеолярной высоты при 

патологической стираемости зубов / Р. В. Козак // Стоматологическая 

наука и практика. – 2014. – № 2 (2). – С. 24-27. 

49. Козак Р. В. Патологічна стертість зубів у працівників Полтавського 

авто агрегатного заводу за даними профілактичного огляду / Р. В. 

Козак, М. Д. Король, В. І. Головко // Український стоматологічний 

альманах. – 2006. – № 4. – С. 32-33. 

50. Комар І. Г. Аналіз методів виготовлення тимчасових коронок / І. Г. 

Комар, Н. М. Дидик // Вісник стоматології. – 2006. – № 1. – С. 119-121. 

51. Комар І. Г. Дослідження властивостей пластмас холодної полімеризації 

для тимчасового протезування / І. Г. Комар // Современная 

стоматология. – 2006. – № 2. – С. 139-141. 

52. Комплексне лікування патологічної стертості зубів, ускладненої 

дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба / Ю. Ф. Браженко, 

Ю. В. Філімонов, О. А. Єрошенко [та ін.] // Український 

стоматологічний альманах. – 2006. – Т. 1, № 1. – С. 22-24.  

53. Корж В. И. Нуждаемость в протезировании и причины утраты зубов / 

В.И. Корж // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2008. – Т. 12, № 1. – 

С. 171 – 175. 

54. Костишин А. Б. Віртуальне відтворення рухів нижньої щелепи / А. Б. 

Костишин // ІХ медичний конгрес студентів і молодих вчених. 

Матеріали конгресу. – Тернопіль, 2005 . – С.161-162. 



194 
 

 

1
9
4
 

55. Костишин А. Б. Динаміка змін міостатичних рефлексів m.masseter та 

m.temporalis у пацієнтів із зниженою висотою прикусу після 

тимчасового ортопедичного лікування / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, 

Л.І. Пелехан // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22,  № 4. – С. 

36-39. 

56. Костишин А. Б. Електроміографія в українській ортопедичній 

стоматології: досягнення, проблеми, перспективи / А. Б. Костишин, М. 

М. Рожко, Л. І. Пелехан // Архів клінічної медицини. – 2011. – № 2 (17). 

– С. 4-6. 

57. Костишин А. Б. Електронейроміограф «Нейро-ЕМГ-микро»: 

забезпечення якісної роботи / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, Л. І. 

Пелехан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

стоматологів [«Застосування сучасних методів діагностики, лікування 

та профілактики в стоматології» ], (Ужгород, 23-24 вересня 2011 р.) / 

М-во освіти і науки України. ДВНЗ Ужгородський національний ун-т. 

– Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2011. – С. 

245-246. 

58. Костишин А. Б. Індексна оцінка показників балансу роботи m.masseter 

та m.temporalis в процесі лікування пацієнтів із зниженою висотою 

прикусу незнімними ортопедичними конструкціями / А. Б. Костишин, 

М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 

22, № 2. – С. 47-49. 

59. Костишин А. Б. Особливості показників поверхневої електроміографії 

в осіб молодого віку / А. Б. Костишин // Галицький лікарський вісник. – 

2014. – Т. 21, № 3. – С. 29-31. 

60. Костишин А. Б. Показники графіків турно-амплітудного аналізу 

поверхневих електроміограм при виконанні жувальної проби у 

пацієнтів із зниженою висотою прикусу в ранні терміни після 

тимчасового ортопедичного лікування / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, 



195 
 

 

1
9
5
 

Л. І. Пелехан // Галицький лікарський вісник. – 2015. – Т. 22, № 1. – С. 

38-42. 

61. Костишин А. Б. Протокол електроміографічного дослідження 

жувальних та скроневих м'язів у пацієнтів із зниженою висотою 

прикусу з допомогою електронейроміографа «Нейро-ЭМГ-Микро» / А. 

Б. Костишин, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Прикарпатський вісник 

НТШ. Пульс. – 2012. – № 4. – С. 49-54. 

62. Костишин А. Б. Розробка та впровадження комп'ютерної програми 

«DiagnosticDocExtractor» для аналізу результатів поверхневої 

електроміографії в стоматології, отриманих з допомогою 

електронейроміграфа «Нейро-ЭМГ-Микро» / Костишин А.Б., Сарапук 

В.І. // Звітна науково-практична конференція лікарів-інтернів за 2014-

2015 навчальний рік : тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 

70-72. 

63. Костишин А. Б. Якісні характеристики форм поверхневих 

електроміограм у пацієнтів зі зниженою висотою прикусу / А. Б. 

Костишин, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан // Галицький лікарський вісник. 

– 2014. – Т. 21, № 4. – С. 35-39. 

64. Костишин А. Комп’ютерна модель нижньої щелепи та її рухів / А. Б. 

Костишин // 59 міжнародна науково-практична конференція студентів 

та молодих вчених НМУ ім. О.О. Богомольця «Актуальні проблеми 

сучасної медицини». – Київ, 2005. – С.111. 

65. Костишин А. Функціональні особливості рухів нижньої щелепи / А. Б. 

Костишин // 74 міжвузівська студентська наукова конференція з 

міжнародною участю. Тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2004. – С.6. 

66. Костишин А.Б. Анатомо-фізіологічна характеристика рухів нижньої 

щелепи / А. Б. Костишин // Тези доповідей 65-ї студентської наукової 

конференції. – Львів, 2004. – С. 98-99. 



196 
 

 

1
9
6
 

67. Костюк Т. М. Електроміографічне обґрунтування застосування 

релаксаційних шин у пацієнтів з парафункцією жувальних м'язів / Т. М. 

Костюк, І. А. Шинчуковський, Тан Ци // Вісник стоматології. – 2009. – 

№ 3. – С. 78-82. 

68. Костюк Т. М. Лікування оклюзійних порушень, які виникли внаслідок 

прорізування третіх молярів / Т. М. Костюк // Современная 

стоматология. – 2008. – № 2. – С. 149-153. 

69. Кречина Е. К. Электромиографическая оценка функционального 

состояния височных и жевательных мышц у пациентов с тесным 

положением фронтальных зубов при различной окклюзии / Е. К. 

Кречина , В. Т. Лисовская, И. В. Погабало // Стоматология. – 2010. – № 

3. – С. 69-71. 

70. Кузнецов О. Е. Показания и выбор метода изготовления одиночных 

временных коронок / О. Е. Кузнецов // Клиническая стоматология. – 

2008. – № 1 (45). – С. 62-63. 

71. Кузнецов О. Е. Предупреждения поломок временнных коронок и 

мостовидных протезов / О.Е.Кузнецов // Новое в стоматологи. – 2009. – 

№ 2 (158). – С. 48-50. 

72. Лабунец В. А. Основы научного планирования и организации 

ортопедической стоматологической помощи на современном этапе ее 

развития / В.А. Лабунец. – Одеса, 2006. – 428 с. 

73. Лебеденко И. Ю. Проведение комплексной реабилитации у пациента с 

повышенным генерализировнным стиранием зубов и синдромом 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / И. Ю. Лебеденко, М. 

М. Антоник, Ю. А. Калинин // Российский стоматологический журнал. 

– 2008. – № 4. – С. 42-46. 

74. Макєєв В. Ф. Результати виявлення преморбідних симптомів можливих 

скронево-нижньощелепних розладів у молодих осіб та їх аналіз / В. Ф. 



197 
 

 

1
9
7
 

Макєєв, У. Д. Телішевська, Р. В. Кулінченко // Новини стоматології. – 

2009. – № 1. – С. 63-67. 

75. Максимовская Л. Н. Применения Access Crown для изготоления 

временных коронок / Л. Н. Максимовская, Т. Г. Попова // Маэстро 

стоматологии. – 2003. – № 1 (10). – С. 46-47. 

76. Методы обследования пациентов с патологией височно-

нижнечелюстных суставов и жевательных мышц (обзор) / А. В. 

Лепилин, В. В. Кононов, Е. А. Багарян [и др.] // Саратовский научно-

медицнинский журнал. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 914-918. 

77. Мирза А. И. Этиология и патогенез дисфункциональных состояний 

нижній челюсти и жевательных мышц / А. И. Мирза, Е. М. Мозолюк, 

А.В. Штефан // Современная стоматология. – 2009. – № 1. – С. 102-106. 

78. Мирза А. И. Эффективность применения авторского метода лечения 

бруксизма и профилактики его осложнений / А. И. Мирза, И. В. 

Михеева, А. В. Штефан // Современная стоматология. – 2010. – № 1. – 

С. 129-133. 

79. Мізюк Л. В. Функціональний стан жувальних м'язів  при частковій 

втраті зубів та після протезування / Л. В.Мізюк, Л. І. Пелехан, З. Р. 

Ожоган // Архів клінічної медицини. – 2006. – № 1. – С. 49-50. 

80. Морфологічні зміни жувальних м'язі при частковій втраті зубів / І. М. 

Штогрин, З. Р. Ожоган, М. Б. Пастух [та ін.] // Галицький лікарський 

вісник. – 2007. – № 1. – С. 51-53. 

81. Мунтян Л. М. Електроміографічна оцінка ефективності ортопедичного 

лікування хворих із м'язово-суглобовими розладами зубощелепно-

лицьової ділянки, спричиненими дистально необмеженими дефектами 

зубних рядів / Л. М. Мунтян, Н. Ф. Бабійчук // Український 

стоматологічний альманах. – 2006. – № 4. – С. 37-41. 



198 
 

 

1
9
8
 

82. Мурадов М. А. Особенности изготовления временных протезов 

прямым методом / М. А. Мурадов // Новое в стоматологии. – 2004. – № 

6 (122). – С. 70-73. 

83. Некоторые закономерности изменения биоэлектрической активности 

мышц лица вследствие травматического повреждения костей лицевого 

черепа / И. Н. Матрос-Таранец, Д. К. Калиновский, Т. Н. Хахелева [и 

др.] // Травма. – 2004. – Т. 5, № 1. – С. 47-55. 

84. Неспрядько В. П. Дослідження впливу бокового ведення на кінетику 

жувального циклу методом комп'ютерної кінезіографії / В. П. 

Неспрядько, Ю. В. Клітинський, В. Ю. Краснов // Современная 

стоматология. – 2006. – № 2. – С. 153-156. 

85. Новіков В. М. Зміни параметрів електроміограм жувальних м'язів 

хворих на м'язово-суглобову дисфункцію СНЩС у поєднанні з 

детермінованими порушеннями оклюзії / В.М. Новіков // Современная 

стоматология. – 2013. – № 1. – С.116-121. 

86. Новіков В. М. Протокол електроміографічних досліджень 

рефлекторно-адаптаційних процесів при функціональних порушеннях 

зубощелепного апарату / В. М. Новіков // Вісник проблем біології та 

медицини. – 2006. – № 4. – С. 96-99. 

87. Новіков В. М. Функціональний стан жувальних м'язів у віддалені 

строки після комплексного лікування хворих з ревматоїдними 

ураженнями при детермінованих порушеннях оклюзії (за даними 

електроміографії) /  В. М. Новіков // Современная стоматология. – 

2009. – №2. – С.120-127. 

88. Окклюзия и импланты. Окклюзия и бруксизм. Современные 

концепции. Проблемы диагностики бруксизма и реабилитации с 

применением имплантатов / А. В. Павленко, Р. Р. Илык, В. Ф. 

Токарский [и др.] // Современная стоматология. – 2011. – № 3. – С. 129-

133. 



199 
 

 

1
9
9
 

89. Окклюзия и импланты. Окклюзия и бруксизм. Современные 

концепции. Проблемы диагностики бруксизма и реабилитации с 

применением имплантатов / А. В. Павленко, Р. Р. Илык, В. Ф. 

Токарский [и др.] // Стоматолог. – 2011. – № 7-8. – С. 48-52. 

90. Окклюзия и клиническая практика / Под ред. И. Клинберга, Р. Джагера; 

под общ. ред. М.М. Антоника; пер. с англ. О. Лукинской. – М: 

МЕДпресс-информ, 2006. – 200 с.  

91. Ортопедическое лечение полностью разрушенной коронковой части 

зуба с помощью штифтовых культевых вкладок у больных с 

окклюзионно-артикуяционным дисфункциональным синдромом 

височно-нижнечелюстного сустава / В. П. Тлустенко, В. П. Потапов, М. 

В. Щербаков [и др.] // Современная ортопедическая стоматология. – 

2008. – № 10. – С. 36-39. 

92. Особливості роботи з програмним забезпеченням 

електронейроміографа «Нейро-ЕМГ-мікро» фірми «Нейрософт» / 

Рожко М.М., Костишин А.Б., Пелехан Л.І. [та ін.] // Галицький 

лікарський вісник. – 2011. – Т. 18, № 2. – С. 139-140. 

93. Оценка функционального состояния жевательного звена 

зубочелюстной системы по данным гнатодинамометрии и 

электромиографии у лиц 18–35 лет с полными зубными рядами при 

ортогнатическом прикусе / В. И. Шемонаев, А. В. Машков, А. А. 

Малолеткова [и др.] // Вести. Волгогр. гос. ун-та. – 2014. – № 4. – С. 17-

23. 

94. Павленко А. В. Наличие бруксизма и его влияние на планирование 

ортопедического лечения с применением дентальних имплантатов / А. 

В. Павленко, В. Ф.Токарский, A. Shterenberg // Современная 

стоматология. – 2010. – № 2. – С. 131-135. 

95. Павленко А. В. Наличие бруксизма и его влияние на планирование 

ортопедического лечения с применением дентальних имплантатов / А. 



200 
 

 

2
0
0
 

В. Павленко, В. Ф.Токарский, A. Shterenberg // Стоматолог. – 2010. –№ 

5. – С. 8-13. 

96. Павленко О. В. Функціональні зміни жувальних м'язів під час адаптації 

до знімних протезів / О. В. Павленко, В.І. Біда, О.М, Дорошенко // 

Галицький лікарський вісник. – 2011. – Т. 18, № 2.– С. 82-86. 

97. Павличко Р. Р. Причини виникнення ускладнень після армування зубів 

штифтовими конструкціями за результатами віддалених клінічних 

спостережень / Р. Р. Павличко, Н. М. Дидик // Клінічна стоматологія. – 

2015. – № 3-4. – С. 138-139. 

98. Палков Т. А. Клінічна оцінка якості тимчасових коронок та 

мостоподібних протезів, виготовлених з різних матеріалів / Т. А. 

Палков // Стоматолог. – 2003. – № 6. – С.42-46.  

99. Пат. 92558 України на корисну модель, МПК А61B 5/0488, A61N 1/00. 

Спосіб фіксації поверхневих нашкірних електродів на musculus 

masseter  для проведення поверхневої електроміографії у пацієнтів із 

беззубими щелепами / В. І. Сарапук, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан, А. Б. 

Костишин – № u 2014 02010 ; заявл. 27.02.2014 ; опубл. 26.08.2014 ; 

Бюл. № 16. 

100. Пат. № 14708 України на корисну модель, МПК А61С19/04. 

Пристрій для визначення міжальвеолярної висоти / В. М. Дворник – № 

200512118 ;  заявл. 16.12.2005 ; опубл. 15.05.2006 ; бюл. № 5.  

101. Пат. № 15958 України на корисну модель, МПК А61В5/0488. 

Спосіб реєстрації біоелектричних потенціалів та положення моторної 

точки поверхневих жувальних м'язів / З. Є. Жегулович, Т. М. Костюк – 

№ 200601357 ;  заявл. 10.02.2006 ; опубл. 17.07.2006 ; бюл. № 7. 

102. Пат. № 18960 України на корисну модель, МПК А61С 19/08. 

Спосіб зниження стресових реакцій у стоматологічній практиці / Л. П. 

Рекова – № u200607208 ;  заявл. 29.06.2006 ; опубл. 12.11.2006 ; бюл. № 

11. 



201 
 

 

2
0
1
 

103. Пат. № 24339 України на корисну модель, МПК А61С 13/003. 

Тимчасовий мостоподібний протез / Д. К. Гуща – № u 200701960 ; 

заявл. 26.02.2007 ; опубл. 25.06.2007 ; Бюл. № 9. 

104. Пат. № 36619 України на корисну модель, МПК А61B 5/0488. 

Спосіб ранньої реабілітації ВІЛ-асоційованої невропатії лицьового 

нерва з використанням методики біологічного зворотного зв'язку / І. М. 

Дерев'янко – № u 200810949 ; заявл. 08.09.2008 ; опубл. 27.10.2008 , 

Бюл. № 20. 

105. Пат. № 42735 України на винахід, МПК А61С 5/08 А61С 13/00. 

Пластмаса для незнімних конструкцій зубних протезів «Сінма-М+V» / 

В. П. Голік, Н. М. Бреславець, С. В. Черняєв, Ю. І. Довгопол – № u 

200811146; заявл. 15.08.2008 ; опубл. 27.07.2009 ; Бюл. № 14. 

106. Пат. № 42913 України на корисну модель, МПК А61С 19/00. 

Комбінована рефлекторна лінійка Кардащука для виміру висоти 

прикусу / М. Д. Кардащук – № 200902041 ;  заявл. 10.03.2009 ; опубл. 

27.07.2009 ; бюл. № 14. 

107. Пат. № 4936 України на корисну модель, МПК 7 А61С3/00, 13/00. 

Спосіб виготовлення та армування тимчасових мостоподібних протезів 

/ П. Ю. Кернов, Є. Д .Бабов, О. М. Левітов, Л. М. Кернова –  № u 

20040504119; заявл. 28.05.2004 ; опубл. 15.02.2005 ; Бюл. № 2. 

108. Пат. № 49503 України на корисну модель, МПК А61С 19/00, 

А61N 1/00. Спосіб перепрограмування функції жувальних м'язів та 

м'язів шиї / А. М. Боян, М. А. Боян –№ u200913653 ;  заявл. 28.12.2009 ; 

опубл. 26.04.2010 ; бюл. № 8. 

109. Пат. № 51470 України на корисну модель, МПК А61С13/00. 

Спосіб визначення оклюзійної висоти прикусу / Р. О. Мірза – № 

u201006085 ;  заявл. 20.05.2010 ; опубл. 12.07.2010; бюл. № 13. 

110. Пат. № 52129 України на корисну модель, МПК А61N 1/00. 

Спосіб електростимуляції жувальних м'язів / М. В. Кучера, В. А. 



202 
 

 

2
0
2
 

Шуклін – № u201002947 ;  заявл. 15.03.2010 ; опубл. 10.08.2010 ; бюл. 

№ 15. 

111. Пат. № 53463 України на корисну модель, МПК 7 А61С19/00. 

Спосіб обробки даних електроміографічного (ЕМГ) дослідження 

жувальних м'язів / Л. І. Пелехан, М. М. Рожко, М. І. Пітик [та ін.] – № 

u2002064667 ;  заявл. 07.06.2002 ; опубл. 15.01.2003 ; бюл. № 1. 

112. Пат. № 55241 України на корисну модель, МПК А61В 7/00, А61В 

8/02. Спосіб виявлення тригерних точок при міофасціальному 

больовому синдромі  / Р. В. Бубнов – № u201006283 ;  заявл. 25.05.2010 

; опубл. 10.12.2010 ; бюл. № 23. 

113. Пат. № 58123 України на корисну модель,  МПК 7 А61С 13/00. 

Тимчасовий знімний мостоподібний зубний протез / Д. М. Король, М. 

Д. Король - № 2002107967 ; заявл. 07.10.2002 ; опубл. 15.07.2003 ; Бюл. 

№ 7. 

114. Пат. № 58526 України на корисну модель, МПК А61В5/0488. 

Спосіб оцінки функціонального стану нижньоальвеолярного нерва при 

захворюваннях нижньої щелепи / В. О. Маланчук, Л. Л. Павловський, 

Н. С. Пянтковська – № u201013640 ;  заявл. 17.11.2010 ; опубл. 

11.04.2011 ; бюл. № 7. 

115. Пат. № 59315 України на корисну модель, МПК А61С19/04, 

А61B 18/18. Спосіб лікування дисфункції жувальних м’язів і скронево-

нижньощелепного суглоба / А. М. Боян – № u201012684 ; заявл. 

26.10.2010 ; опубл. 10.05.2011; бюл. № 8. 

116. Пат. № 59452 України на корисну модель, МПК А61В5/0488. 

Спосіб діагностики гострого одонтогенного остеомієліту нижньої 

щелепи / В. О. Маланчук, Л. Л. Павловський – № u201015296 ;  заявл. 

20.12.2010 ; опубл. 10.05.2011 ; бюл. № 9. 

117. Пат. № 63612 України на корисну модель, МПК А61С 19/00. 

Спосіб виготовлення шаблонів міжелектродної відстані для проведення 



203 
 

 

2
0
3
 

електронейроміографічних досліджень / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, 

Л. І. Пелехан - № u 201104035 ; заявл. 04.04.2011 ; опубл. 10.10.2011 ; 

Бюл. № 19. 

118. Пат. № 64971 України на винахід, МПК А61С13/00, А61Н1/02, 

А63В23/03. Пристрій для сполученої стимуляції тканини ротової 

порожнини / Ю. П. Макаров, О. В. Олейник, І. І. Петрушевський [та ін.] 

– № 2003042956 ;  заявл. 04.04.2003 ; опубл. 15.03.2004 ; бюл. № 3. 

119. Пат. № 67169 України на корисну модель, МПК А61М 5/00. 

Спосіб нанесення провідникового гелю на поверхневі електроди при 

проведенні електроміографічних досліджень / А. Б. Костишин, М. М. 

Рожко, Л. І. Пелехан – № u 20117111; заявл. 06.06.2011; опубл. 

10.02.2012; Бюл. № 3. 

120. Пат. № 71869 України на корисну модель, МПК А61В 5/0488 

A61N 1/00. Спосіб фіксації поверхневих нашкірних електродів на 

musculus masseter для проведення поверхневої електроміографії / А. Б. 

Костишин, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан – № u 201201446 ; заявл. 

13.02.2012 ; опубл. 25.07.2012 ; Бюл. № 14. 

121. Пат. № 72400 України на винахід, МПК 7 А61С 5/08, С08L83/04. 

Матеріал для тимчасових коронок «Акродент» / В. П. Голік, А. В. 

Ярова, М. М. Абу Агруб[та ін.] – № u20031212020 ; заявл. 22.12.2003 ; 

опубл. 15.02.2005 ; Бюл. № 2. 

122. Пат. № 75137 України на корисну модель, МПК А61С 13/00 

А61С 13/007. Електростимулювальний зубний протез / І. І. 

Петрушевський, Ю. П. Макаров, Г. М. Розорінов, О. В. Олійник - № 

u20031110593 ; заявл. 24.11.2003 ; опубл. 15.03.2006 ; Бюл. № 3. 

123. Пат. № 79727 України на корисну модель, МПК А61С 19/00. 

Спосіб експрес-діагностики стану жувальних та скроневих м'язів з 

допомогою електронейроміографа «Нейро-ЭМГ-Микро» / А. Б. 



204 
 

 

2
0
4
 

Костишин, М. М. Рожко, В. А. Гриб, Л. І. Пелехан – № u 201213549; 

заявл. 26.11.2012 ; опубл. 25.04.2013 ; Бюл. № 8. 

124. Пат. № 80030 України на корисну модель, МПК А61В 5/00. 

Спосіб медикаментозної підготовки пацієнта до проведення 

електроміографічного дослідження жувальних м'язів / А. Б. Костишин, 

М. М. Рожко, В. А. Гриб, Л. І. Пелехан – № u 201213449 ; заявл. 

26.11.2012 ; опубл. 13.05.2013 ; Бюл. № 9.  

125. Пат. № 92634 України на корисну модель, МПК А61С 13/00. 

Спосіб армування проміжної частини пластмасових мостоподібних 

протезів з допомогою скловолоконних стрічок / І. О. Кінаш, М. М. 

Рожко, А. Б. Костишин – № u 2014 03166 ; заявл. 28.03.2014 ; опубл. 

26.08.2014 ; Бюл. № 16. 

126. Пат. № 98135 України на корисну модель, МПК А61С 13/00. 

Спосіб армування на межі «коронка-фасетка» пластмасових 

мостоподібних протезів / А. Б. Костишин, М. М. Рожко, З. Т. Костишин 

[та ін.] – № а 201411765 ; заявл. 30.10.2014 ; опубл. 27.04.2015 ; Бюл. № 

8. 

127. Пат. № 99089 України на корисну модель, МПК А61С 13/00. 

Спосіб комбінованого армування тимчасових незнімних ортопедичних 

конструкцій за допомогою скловолокнних балок та стрічок / А. Б. 

Костишин, М. М. Рожко, Л. І. Пелехан – № а201411872 ; заявл. 

03.11.2014 ; опубл. 25.05.2015 ; Бюл. № 10. 

128. Пашаев А. Ч. Стоматологическая заболеваемость населения 

Азербайджана / А. Ч. Пашаев // Вісник стоматології. – 2009. – № 2. – С. 

86-91. 

129. Пелехан Л. І. Використання електроміографічного дослідження 

функціонального стану жувальних м'язів в клініці ортопедичної 

стоматології / Л. І. Пелехан // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т. 

10, № 1.– С. 129-131. 



205 
 

 

2
0
5
 

130. Пелехан Л. І. Порівняльна оцінка функціональної 

електроміографії жувальних м'язів при лікуванні хворих з повною 

відсутністю зубів / Л. І. Пелехан, М. М. Рожко // Галицький лікарський 

вісник. – 2003. – Т. 10, № 2. – С. 159-162. 

131. Підняття прикусу за допомогою новітніх естетичних шин / Б. 

Зоколь, З. М. Хекманн, М. Г. Віхманн [та ін.] // Новини стоматології. – 

2010. – № 2. – С. 43-46. 

132. Помойницький В. Г. Клінічні результати застосування 

ретенційного покриття для покращення фіксації незнімних протезів 

при патологічному стиранні зубів / В. Г. Помойницький, О. О. 

Фастовець, А. М. Горошко. // Новини стоматології. – 2010. –  № 2. – С. 

5-8. 

133. Попов С. А. Диагностические возможности электромиографии у 

ортодонтических пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов / С. 

А. Попов // Российский стоматологический журнал. – 2010. –  № 2. – С. 

27-29. 

134. Попов С. А. Функциональное состояние жевательных мышц у 

детей в раннем сменном прикусе / С. А. Попов, Е. А. Сатыго // 

Клиническая стоматология. – 2011. –  № 1. – С. 57-59. 

135. Потапов В. П. Клиническая картина и тактика лечения больных с 

нейромускулярным дисфункциональным синдромом височно-

нижнечелюстного сустава / В. П. Потапов // Саратовский научно-

медицинский журнал. – 2009. – Т. 5, № 1.– С. 95-97. 

136. Радлинский С. В. Системное восстановление высоты всех зубов 

при повышенной стираемости / С. В. Радлинский // Дентарт. – 2007. –  

№ 3. – С. 38-48.  

137. Рахманов Х. Ш. Микробиология и иммунология полости рта у 

больных с патологической стираемостью и клиновидным дефектом / Х. 

Ш. Рахманов // Маэстро стоматологии. – 2003. – № 2. – С. 91-93. 



206 
 

 

2
0
6
 

138. Редман К. Д. Дж. Срок службы и клиническая эффективность 

композитних реставраций, используемых для устранения 

локализованной стираемости передних зубов / К. Д. Дж. Редман, К. У. 

Хеммингз, Дж. Э . Гуд // Дентарт. – 2004. –  № 1. – С. 46-54. 

139. Ремизова А. А. Оптимизация функции височно-нижнечлюстного 

сустава у пациентов при патологической стираемости твердых тканей 

зубов путем ортопедического лечения / А. А. Ремизова // 

Пародонтология. – 2010. – № 4. – С. 70-73. 

140. Ройтерс Р. Прямой адгезивный подход в лечении патологической 

стираемости зубов вследствие эрозии / Р. Ройтерс, Н. Опдам // Дентарт. 

– 2007. – № 2. – С. 58-66. 

141. Саввиди К. Г. Оценка биоэлектрической активности жевательных 

мышц у пациентов пожилого и старческого возраста после повторного 

протезирования полными съемными протезами / К. Г. Саввиди // 

Пародонтология. – 2011. – № 1 (58). – С. 44-46. 

142. Семененко Ю. И. Идентификация точек отведения 

биопотенциалов жевательных мышц в повторных исследованиях / Ю. 

И. Семененко, В. С. Кузь, В. В. Рубаненко // Актуальні проблеми 

сучасної медицини. – 2010. – Т. 10, № 4.– С. 252-254. 

143. Семененко Ю. І. Дослідження залежності дії різних факторів під 

час електроміографічного дослідження на якість отримання результатів 

/ Ю. І. Семененко // Український стоматологічний альманах. – 2010. – 

№ 4. – С. 63. 

144. Сидоренко А. Н. Диагностика и совершенствование 

комплексного лечения больных с нейромускулярным синдромом 

височно-нижнечелюстных суставов / А. Н. Сидоренко // Казанский 

медицинский журнал. – 2012. – Т. 94, № 4. – С. 627-631. 



207 
 

 

2
0
7
 

145. Скорикова Л. А. Парафункция жевательных мышц. Диагностика 

и клинические проявления / Л. А. Скорикова // Стоматолог. – 2005. –  

№ 10. – С. 39-43. 

146. Слесарев О. В. Патогенетическое обоснование принципов 

индивидуализированной комбинированной фармакотерапии больных с 

неартикуляционными заболеваниями височно-нижнечелюстного 

сустава / О. В. Слесарев // Стоматология. – 2004. –  № 6. – С. 44-48. 

147. Смагалюк С. В. Характеристика біоелектричної активності м'язів 

щелепно-лицевої ділянки в пацієнтів у період ретенції результатів 

ортодонтичного переміщення зубів / С. В. Смагалюк, К. О. Собокар // 

Український стоматологічний альманах. – 2012. –  № 1. – С. 85-89. 

148. Смол Б. Диагностика и лечение повышенного стирания зубов / Б. 

Смол // Панорама ортопедической стоматологии. – 2007. –  № 1. – С. 2-

5. 

149. Спосіб експрес-діагностики стану жувальних та скроневих м'язів 

з допомогою електронейроміографа: інформ. лист / Івано-Франківський 

національний медичний університет. – А. Б. Костишин, М. М. Рожко, 

В. А. Гриб, Л. І. Пелехан – К., 2015. – 4 с.  

150. Стоян О. Ю. Оценка показателей єлектромиограмм больных с 

мышечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов 

на хирургическом приеме / О. Ю. Стоян, О. В. Андрусенко // 

Стоматолог. – 2008. – № 12. – С. 45-47. 

151. Ткаченко И. М. Методика электромиографических исследований 

при патологической и физиологической стираемости зубов / И. М. 

Ткаченко // Стоматологическая наука и практика. – 2014. – № 2 (2). – С. 

28-31. 

152. Ткаченко И. М. Современный взгляд на лечение чрезмерной 

стираемости зубов человека (обзор литературы) / И. М. Ткаченко // 

Стоматологическая наука и практика. – 2014. – №3 (3). – С. 45-51.   



208 
 

 

2
0
8
 

153. Ткаченко І. М. Етіологічні чинники в розвитку патологічної 

стертості зубів / І. М. Ткаченко // Вісник проблем біології та медицини. 

– 2011. – Т. 1, № 2. – С. 48-51. 

154. Ткаченко І. М. Морфометричне дослідження твердих тканин 

зубів у осіб молодого віку як фактор вибору лікувальних заходів при 

патологічній стертості зубів / І. М. Ткаченко, О. А. Писаренко / 

Український стоматологічний альманах. – 2011. –  № 2. – С .67-68. 

155. Трезубов В. Н. Использование условнорефлекторной терапии у 

больных с гипертонией жевательных мишц / В. Н. Трезубов, Е. А. 

Булычева // Стоматология. – 2010. – № 3. – С. 61-64. 

156. Удосконалення фізико-хімічних властивостей тимчасових 

протезів на імплантах / О. В. Павленко, О. М. Івасишин, П. О. Гурин 

[та ін.] // Дентальные технологии. – 2009. – № 1(40). – С. 20-24. 

157. Фастовец Е. А. Выявляемость Helicjbacter Pylori в ротовой 

полости при разных формах истирания твердых тканей зуба / Е. А. 

Фастовец // Современная стоматология. – 2006. – № 2. – С. 133-136. 

158. Фастовец Е. А. Особенности окклюзионных контактов и 

площадок истирания при физиологической и патологической 

истираемости зубов / Е. А. Фастовец // Современная стоматология. – 

2006. - № 1. – С. 132-135. 

159. Фастовець О. О. Ацидогенна мікрофлора порожнини рота за 

різних форм стирання зубів твердих тканин зуба / О. О. Фастовець // 

Український стоматологічний альманах. – 2006. – № 4. – С. 76-77. 

160. Фастовець О. О. Вплив ендо- та екзогенних факторів на стирання 

твердих тканин зубів / О. О. Фастовець // Український стоматологічний 

альманах. – 2006. – № 2. – С. 22-26. 

161. Фастовець О. О. Клінічна і одонтометрична оцінка результатів 

лікування патологічного стирання зубів із застосуванням ретенційних 



209 
 

 

2
0
9
 

куксових вкладок / О. О. Фастовець // Вісник стоматології. – 2007. – 

№3. – С. 28-31. 

162. Фастовець О. О. Мінеральний склад твердих тканин зуба при 

фізіологічному, затриманому і патологічному стиранні / О. О. 

Фастовець // Медичні перспективи. – 2006. – Т. XI, № 1. – С. 99-102. 

163. Фастовець О. О. Морфологічні особливості емалі і дентину при 

різних формах стирання зубів / О. О. Фастовець // Вісник стоматології. 

– 2006. – № 1. – С. 89-91. 

164. Фастовець О. О. Особливості стирання зубів при різних рН 

середовища (експериментальне дослідження) / О. О. Фастовець // 

Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 39-41. 

165. Фастовець О. О. Потреба працівників гірничо-збагачувального 

комбінату в стоматологічній допомозі при патологічному стиранні 

зубів / О. О. Фастовець // Український стоматологічний альманах. – 

2006. – № 4. – С. 50-52. 

166. Фастовець О. О. Рання діагностика патологічного стирання зубів 

/ О. О. Фастовець // Вісник стоматології. – 2007. – № 4. – С. 103-109. 

167. Фастовець О. О. Результати клінічної апробації комплексної  

ремінералізуючої терапії, доповненої препаратами магнію, у хворих на 

патологічне стирання / О. О. Фастовець // Український 

стоматологічний альманах. – 2007. – № 3. – С. 34-37. 

168. Фастовець О. О. Реконструктивне лікування патологічного 

стирання зубів на початкових стадіях / О. О. Фастовець // Український 

стоматологічний журнал. – 2007. – № 5. – С. 50-54. 

169. Фастовець О.О. Розповсюдженість і структура ураження твердих 

тканин зубів різними формами стирання / О. О. Фастовець // Медичні 

перспективи. – 2006. – Т. ХІ, № 2. – С. 105-110. 

170. Функциональная клинико-инструментальная диагностика 

зубочелюстной системы у пациентов с повышенным стиранием зубов / 



210 
 

 

2
1
0
 

Ю. А Калинин, М. М. Антоник, Р. М. Дибиров [и др.] // Российский 

стоматологический журнал. – 2009. – № 1. – С. 30-32. 

171. Функциональное состояние жевательных мышц у пациентов с 

переломами нижней челюсти / А. В. Лепилин, В. В. Коннов, Е. А. 

Багарян [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2012. – 

Т. 8, № 1.– С. 108-111. 

172. Функціональний стан жувальних м'язів на етапах комплексного 

лікування пародонтиту / М. М. Покровський,  М. М. Халавка, С. П. 

Кузів [та ін.] // Галицький лікарський вісник, 2003. – Т. 10, № 4. – С. 69-

72. 

173. Хватова В. А. Клиническая гнатология / В. А. Хватова. – М.: 

«Медицина», 2005. – 290 с. 

174. Чикор Т. О. Звукопоглинання стоматологічних матеріалів для 

виготовлення штучних зубів / Т. О. Чикор // Український 

стоматологічний альманах. – 2007. – № 3. – С. 61-62. 

175. Шварцман В. А. Ортопедическая реабилитация пациентов с 

повышенной стираемостью зубов при аномаліях прикуса / В. А. 

Шварцман / Новое в стоматологии. – 2004. – № 7. – С. 72-73. 

176. Шуклін В. А. Взаємозв'язок між показниками жувальної проби та 

оклюзійними співвідношеннями, відновленими незнімними 

конструкціями / В. А. Шуклін // Современная стоматологтя . – 2012. – 

№ 1. – С. 77-83. 

177. Шуклін В. А. Електроміографія жувальних м'язів як спосіб 

діагностики порушень функції жування / В. А. Шуклін, О. В. Павленко, 

Р. О. Данилко // Современная стоматология. – 2010. – № 2. – С. 141-

143.  

178. Шутов К. А. Миофункциональные показатели при подготовке к 

ортопедическому лечению / К. А. Шутов, Г. Г. Иванова // Российский 

стоматологический журнал. – 2006. – № 2. – С. 21-23. 



211 
 

 

2
1
1
 

179. Щербаков А. С. Диагностика бруксизма и особенности лечения 

окклюзионных нарушений при этой патологии у лиц молодого возраста 

/ А. С. Щербаков, Т. В. Шулькова, С. Б. Иванова // Стоматология. – 

2011. – № 1. – С. 58-61. 

180. Электромиографическая оценка нейромышечной координации 

жевательных мышц у пациентов с протезированием на имплантах / V. 

F. Ferrario, G. M. Tartaglia, M. Maglione [at al.] // Новое в стоматологии. 

– 2007. – № 2 (142). – С. 46-50. 

181. Электромиография – современный метод диагностики 

функционального состояния мышц челюстно-лицевой области / Н. В. 

Набиев, Т. В. Климова, Л. С. Персин [и др.] // Ортодонтия. – 2009. – № 

2. – С.13-19. 

182. Яблонська Е. Ортопедичне лікування односторонніх кінцевих 

дефектів. Опис клінічного випадку / Е. Яблонська // Новини 

стоматології. – 2011. – № 1. – С. 40-42. 

183. Ярова А. В. Порівняльний аналіз клініко-технологічної  якості 

стоматологічних матеріалів для виготовлення провізорних коронок / А. 

В. Ярова // Вісник проблем біології та медицини. – 2009. – № 1. – С. 

207-211. 

184. Ярова А. В. Тимчасові коронки як фактор забезпечення адаптації 

тканин протезного ложа при ортопедичному лікуванні незнімними 

конструкціями / А. В. Ярова // Вісник проблем біології та медицини. – 

2010. – № 3. – С. 294-299. 

185. Ярова А. В. Удосконалення  методики застосування тимчасових 

коронок: оцінка впливу на імунометаболічний профіль пацієнтів із 

незнімними зубними протезами / А. В. Ярова // Український 

стоматологічний альманах. – 2010. – № 4. – С. 27-31. 

186. Ahmad I. Protocols for Predictable Aesthetic Dental Restorations / I. 

Ahmad. – Navarra: Blackwell Munksgaard, 2006. – 218 p. 



212 
 

 

2
1
2
 

187. Al-Dlaigan Y.H. Dental erosion in a group of British 14-year-old 

school children. Part II: Influence of dietary intake / Y. H. Al-Dlaigan, L. 

Shaw, A. Smith // Brit. Dent. J. – 2010. – Vol. 90, №5. – P.  258-261. 

188. Arbeitshaltung des Zahnarztes / B. Reitemeier, M. Arnold, K. 

Scheuch, G. Pfeifer // Zahnmedizin uptodate.  – 2012. – №2. – S.147-170. 

189. Atrophy of the Residual Alveolar Ridge Following Tooth Loss in an 

Historical Population / K.M. Reich, C.D. Huber, W.L. Lipping [at al.] // Oral 

Dis. – 2010. – №1. – Р. 1-26. 

190. Besimo C.E. Der alternde Patient mit seinen besonderen Bedürfnissen 

Rekonstruktive Therapie bei eingeschränkten physischen und psychischen 

Ressourcen / C.E. Besimo // ZWR  ̶ Das Deutsche Zahnärzteblatt. – 2013. – 

№.122 (4). – S. 160-169. 

191. Bumann A. TMJ Disorders and Orofacial Pain. The Role of Dentistry 

in a Multidisciplinary Diagnostic Approach / A. Bumann, U. Lotzmann. – 

Stuttgard, New York: Thieme, 2004. – 360 p. 

192. Burke T. Preparing for dental Practice / T. Burke, R. Freeman. – New 

York: Oxford University Press, 2004. – 269 p. 

193. Bürklein S. Quo vadis digitale dentale (Volumen) Radiografie? / S. 

Bürklein, J. Rathje, P. Jöhren // ZWR  ̶ Das Deutsche Zahnärzteblatt. – 2012. 

- № 121 (4). – S. 155-165. 

194. Cenk Cura Ортопедическое лечение выраженной стираемости 

зубов. Клиническое наблюдения / Cura Cenk, A. Saracoglu, B. Öztürk // 

Квинтэссенция. – 2002. – № 5/6. – С.19-25. 

195. Classification of surface EMG using wavelet packet energy analysis 

and a genetic algorithm-based support vector machine / Y. Rong, D. Hao, X. 

Han [at al.] // Neurophysiology. – 2013. – Vol. 45, № 1. – Р.44-54. 

196. Cuíxart S. N. Estudio piloto sobre el impacto de los reductores de 

velocidad en el conductor de autobús. Estudio electromiográfico / S. N. 

Cuíxart, C. S. Ollé // Seguridad y salud. – 2010. – № 57. – Р. 28-34.  



213 
 

 

2
1
3
 

197. Current concepts on the management of tooth wear: part 1. 

Assessment, treatment planning and strategies for the prevention and the 

passive management of tooth wear / S. B. Mehta, S. Banerji, B. J. Millar, J.-

M. Suarez-Feito // Brit. D. J. – 2012. – Vol. 212, № 1. – P. 17-27. 

198. Dental Occlusion in a Split Amazon Indigenous Population: Genetics 

Prevails over Environment / David Normando, J. Faber, J.F. Guerreiro // 

Plos One. – 2011. – Vol. 6. – №.12. – P.1-6. 

199. Devlin Hugh Complete Dentures / Hugh Devlin. – Berlin: Springer, 

2002. – 556 p. 

200. Grunau O. Neue Strategien zur Prävention und Therapie von 

Erosionen / O. Grunau, C. Ganβ, N. Schlüter // Zahnmedizin. – 2013. – № 

15. – S. 15-26. 

201. Hansson S. Alveolar ridge resorption after tooth extraction: A 

consequence of a fundamental principle of bone physiology / S. Hansson, A. 

Halldin // J. Dent. Biomech. – 2012. – № 3. – P. 1-8. 

202. Heasman P. Master Dentistry: in 2 vol. – Vol.2: Restorative Dentistry, 

Peadiatric dentistry and Orthdontics. / P. Heasman. – Edinburgh: Chuchill 

Livingstone, – 2003. – 378 p. 

203. Hobkirk J. A. Introducing Dental Implants / J. A. Hobkirk, R. M. 

Watson,  L .J. J. Searson. – Edinburgh: Chuchill Livingstone, 2003. – 166 p. 

204. Influence of correlated growth of middle cranial Fossa and facial 

skeleton on the development of cross bite / A. Pantus, O. Perminov, V. 

Grekulyak [at al.] // Eur. J. Med. Res. – 2006. – Vol. 11, – № 12. – P. 2-3. 

205. Kaidonis  J. A. Tooth wear: the view of the anthropologist / J. A. 

Kaidonis // Clin Oral Invest. – 2008. – Vol. 1, № 12. – P. 21–26. 

206. Kern M. Digitaler Workflow in der Implantologie / M.Kern // ZWR  ̶ 

Das Deutsche Zahnärzteblatt. – 2013. - № 122 (9). – S. 444-450. 

207. Klugman R. S. Prosthodontics in clinical Practice / R. S. Klugman, H. 

Preiskel, A. Yaffe. – London: Martin Dunitz ltd, 2002. – 232 p. 



214 
 

 

2
1
4
 

208. Koralewski M. Wpływ grubości relaksacyjnej płyty podjęzykowej na 

obniżenie napięcia mięśni żwaczy i skroniowych u pacjentów z 

zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego : Praca 

doktorska / Maciej Koralewski. – Poznań, 2006. – S.30. 

209. Kostyschyn A. B. Die Anwendungsbereiche von Elektromyographie 

in der ortopädischen Stomatologie / A. B. Kostyschyn // Тези 81-ої 

науково-практичної конференції студентів і молодих учених з 

міжнародною участю [«Сучасні проблеми медицини і фармації в 

наукових розробках студентів і молодих вчених»], (Івано-Франківськ. 

29-30 березня 2012 р.) / М-во охорони здоров'я України. ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». – Івано-

Франківськ: ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», 2012. – С. 54. 

210. Kostyschyn A. B. Die Entwicklung der Schablonen von 

Zwischenelektrodenabstand für Elektromyographische Untersuchungen / A. 

B. Kostyschyn // Тези 82-ої науково-практичної конференції студентів і 

молодих учених з міжнародною участю [«Інновації в медицині»], 

(Івано-Франківськ. 18-19 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, 

м-во охорони здоров'я України. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». – Івано-Франківськ: ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет», 2013. – С. 

121-122. 

211. Kostyschyn A. Das Computermodell des Unterkiefers und seiner 

Bewegnungen // 74 міжвузівська студентська наукова конференція з 

міжнародною участю. Тези доповідей. – Івано-Франківськ. – 12-14 

квітня 2004 року. – С.135-136. 

212. Kostyshyn A. Die Philosophie von Ronald Roth zu den gestrigen, 

gegenwurtigen und zukunftigen Problemen der funktionallen Okklusion / A. 

Kostyshyn, G. Shkriblyak // Тези доповідей 76-ої міжвузівської наукової 



215 
 

 

2
1
5
 

конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю 

«Працюємо, творимо, презентуємо». – Івано-Франківськ, 2007. – С. 

233-234. 

213. Kostyshyn A. Working out and usage of three-dimensions models in 

studingprocess / A. Kostyshyn // Eur. J. Med. Res. – 2006. – Vol. 11, – № 

12. – P. 1. 

214. Küpper C. Wie erkenne ich als Praktiker craniomandibuläre 

Dysfunktionen? /  C. Küpper, S. Savvaidis, H. Küpper // ZWR  ̶ Das 

Deutsche Zahnärzteblatt.   ̶ 2012.   ̶ № 121,    ̶ S. 30-35. 

215. Lussi A. Dental Erosion. From Diagnosis to Therapy / A. Lussi.  ̶ 

Basel: Karger, 2006. – 220 p. 

216. Malkin J. Medical and dental space planning. – third edition / J. 

Malkin. – New-York, 2002. – P.55, 231-232. 

217. Master Dentistry: in 2 vol. – Vol.1: Oral and Maxillofacial Surgery, 

Radiology, Pathology and Oral Medicine. / P. Coulthard, K. Horner, P. 

Sloan, E. Theaker.   ̶  Edinburgh: Chuchill Livingstone, 2003. – 267 p. 

218. Matulienė G. Risikobeurteilung, Organisation und Durchführung der 

unterstützenden PAR-Therapie / G. Matulienė // ZWR  ̶ Das Deutsche 

Zahnärzteblatt. – 2012.   ̶ №.121 (3). – S. 106-110. 

219. May O. Форма, колір, функція – одне комунікаційне програмне 

забезпечення на всі випадки життя / O.May // Новини стоматології . – 

2015.   ̶ №3. – С. 33-40. 

220. Milosevic A. Epidemiological studies of tooth wear and dental erosion 

in 14-year old children in North West England. Part 2: The association of 

diet and habits / A. Milosevic, P. F. Bardsley, S. Taylor // Brit. Dent. J. – 

2004.    ̶ Vol. 197, №8. – P.  479-481. 

221. Mitchell D. A. Oxford Handbook of clinical Dentistry / D. A. 

Mitchell, L. Mitchell.  – New York: Oxford University Press, 2005. – 782 p. 



216 
 

 

2
1
6
 

222. Moyseyenko I. The new aspects of diagnostic before and after 

treatment of abutment teeth / I. Moyseyenko, M. Rozhko // Stomatologia 

wspolczesna. – 2006. – №3, Suplement. – P. 35. 

223. Noack M.J. Wirtschaftliche Füllungstechnik. Warum und womit? / M. 

J. Noack // ZWR  ̶ Das Deutsche Zahnärzteblatt. – 2013. - №.122 (3). – S. 

86-94. 

224. Peterson's Principles of Oral and Maxillofacial surgery / M. Miloro, 

G. E. Ghali, P. E. Larsen [at al.]. – Hamilton, 2004. – 1502 p. 

225. Pohlgeers M. Orale Ästhetik / M. Pohlgeers, D. Dirksen, A. Wolowski 

// ZWR  ̶ Das Deutsche Zahnärzteblatt.  – 2013. – № 122 (11). – S. 590-596. 

226. Prosthodontic Rehabilitation in Sjogren’s Syndrome with a Simplified 

Palatal Reservoir: Two Year Follow Up / K. K. Agrawal, S. V. Singh, U. S. 

Rashmikant [at al.] // J. Indi. Prosthodont. Soc. – 2010. – № 10(4). – P. 249-

252. 

227. Reduction of  Erosive Wear in situ by Stannous Fluoride-Containing 

Toothpaste / M. C. D. N. J. M. Huysmans, D. H. J. Jager, J. L. Ruben [at al.] 

// Caries Res. – 2011. – № 45. – P. 518-223. 

228. Rodriguez J. M. In vivo Measurements of Tooth Wear over 12 

Months / J. M. Rodriguez, R. S. Austin, D. W. Bartlett // Caries Res. – 2012. 

– №46. – P. 9-15. 

229. Schneider M. Radiologische Bildgebung in der Zahnheilkunde / M. 

Schneider // Zahnmedizin uptodate. – 2013. – № 5. – S. 477-501. 

230. Scrtic D. Bioactive Polymeric Composites for Tooth Mineral 

Regeneration: Physicochemical and Cellular Aspects / D. Scrtic, J. M. 

Antonucci // J. Funct. Biomater. – 2011.  – № 2 (3). – P. 271–307. 

231. Slootweg P. J. Dental Pathology / P.J. Slootweg. – Berlin: Springer-

Verlag Heidelberg, 2007. – 83 p. 

232. Sproll C. Speicheldrüsenschwellungen – Differenzialdiagnosen / C. 

Sproll, C. Naujoks // Zahnmedizin uptodate. – 2013. – № 6. – S. 553-576. 



217 
 

 

2
1
7
 

233. Swennen G.R.J. Three-Dimensional Cephalometry / G. R. J. 

Swennen, F. Schutyser, J. – E. Hausamen. – Berlin, 2006. – 366 p. 

234. Tan Hagen R. Der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen / R. ten Hagen 

// ZWR   ̶ Das Deutsche Zahnärzteblatt. – 2013. – № 122 (9). – S. 452-454. 

235. The Effect of Removable Partial Dentures on Alveolar Bone 

Resorption: A Retrospective Study with Cone-Beam Computed 

Tomography / O. Ozan, K. Orhan, S. Aksoy [at al.] // J. Prosthodont. – 2013. 

– № 22. – P. 42-48. 

236. Von Hinckeldey J. Anforderungen an eine passende Zahnpasta / J. 

Von Hinckeldey, A. Tolle, N. Schlüter [at al.] // ZWR  ̶ Das Deutsche 

Zahnärzteblatt. – 2012. – № 121. – S. 112-113. 

237. Walter M. H. Perioprothetik aus Gutachtersicht / M. H. Walter // 

ZWR  ̶ Das Deutsche Zahnärzteblatt. – 2013. – № 122. – S. 234-240. 

238. Wrey D. Textbook of general and oral surgery / D. Wrey, 

D.Stenhouse, D. Lee. – Edinburgh, 2003. – P. 165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 
 

 

2
1
8
 

ДОДАТОК А 

 

Карта обстеження 

 

 

1. П.І.Б.     

                                                                       

2. Дата обстеження: 

3. Стать:  чол.,  жін.             

4. Вік:                  

5. Група по ВООЗ: 

5.1. 18-35 років 

5.2. 35-44 роки 

5.3. 45-54 роки 

5.4. 55-64 роки 

5.5. 65 і більше років 

 

6. Професія: 

7. Адреса:  місто (село) 

8. Прикус 

8.1. фізіологічний 

8.2. патологічний 

8.3. нефіксований 

 

9. Зубна формула 

 

                

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

                

 

10. Стоматологічний діагноз: 

10.1. Патологія твердих тканин зуба 

10.2. Патологічна стертість 

10.3. Часткова втрата зубів 

10.3.1. І клас за Кеннеді 

10.3.2. ІІ клас за Кеннеді 

10.3.3. ІІІ клас за Кеннеді 

10.3.4. IV клас за Кеннеді 

10.3.5. IV клас за Гавриловим 

10.4. Повна втрата зубів 

 

10.5. Захворювання пародонта 
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10.5.1. І ступінь рухомості зубів 

10.5.2. ІІ ступінь рухомості зубів 

10.5.3. ІІІ ступінь рухомості зубів 

 

10.6. Захворвання СНЩС 

 

11. Зниження нижньої третини обличчя на: 

                       11.1. 0-2 мм 

                       11.2. 3-4 мм  

                       11.3. Більше 5 мм 

 

12. Зуби втрачені: 

                     12.1. До 6 міс  

                  12.2. 6-12 міс 

                  12.3. 1-3 роки 

                  12.4. 3-5 років назад 

                  12.5. 5-10 років назад  

                  12.6. Більше 10 років назад 

 

13. Протезування 

16.1. первинне 

16.2. повторне 

 

14.  Наявність зубних протезів у ротовій порожнині 

14.1. Коронки 

14.2. Мостоподібні протези 

14.3. ЧЗПП 

14.4. ПЗПП 

 

15. Час користування протезом: 

                     15.1. 6 міс 

                     15.2. 1 рік 

                     15.3. 1-3 роки 

                     15.4. 3  і більше років 

  

16. Конституційний тип обличчя 

  16.1 лептопрозопічний           

                    16.2 мезопрозопічний 

               16.3 ейрипрозопічний  

 

17. Поверхнево розміщені м'язи 

  17.1 Симетрія жувальних м'язів 

  17.2  Асиметрія жувальних м'язів 
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