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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Динамічний розвиток стоматологічної науки, розробка 

новітніх конструкційних матеріалів та інноваційних технологій виготовлення 
сучасних ортопедичних конструкцій дозволяє підвищити ефективність ортопедичної 
реабілітації, покращити якість життя пацієнта, забезпечити повноцінну професійну і 
соціальну адаптацію. Разом із тим, останнім часом, із тих чи інших причин, 
зберігаються проблеми з доступністю висококваліфікованої стоматологічної 
допомоги. Наслідком цього є збільшення кількості осіб, які потребують 
стоматологічної допомоги, зростання кількості ускладнень стоматологічної 
захворюваності у вигляді часткової і повної втрати зубів, естетичних, фонетичних і 
функціональних порушень зубощелепної системи (ЗЩС), причому з тенденцією до 
«омолодження» як стоматологічної захворюваності зі збільшення осіб молодого 
віку, що втратили зуби, так зменшенням кількості осіб, які отримали зубні протези 
(Лабунець В.А., 2011, 2013; Рожко М.М., 2012; Павленко О.В., 2011, 2012, 2013).

Розвиток зубощелепних деформацій (ЗЩД) спостерігається в разі 
несвоєчасного надання ортопедичної стоматологічної допомоги особам із частковою 
втратою зубів і призводить до виникнення складних клінічних ситуацій. Клінічна 
картина при цьому досить різноманітна і залежить від кількості втрачених зубів, 
давності утворення дефектів, їхньої локалізації, характеру оклюзійних 
співвідношень, стану тканин пародонта і твердих тканин зубів, межуючих із 
дефектом, а також загально-соматичного стану хворого. ЗЩД обумовлені частковою 
втратою зубів, супроводжуються змінами положення зубів, що межують із 
дефектом, які зміщуються в бік дефекту корпусно, із нахилом, або зуби протилежної 
щелепи, позбавлені антагоністів -  у вертикальному напрямку (Неспрядько В.П., 
2014, 2015; Мірчук Б.М., 2014). Зуби, що втратили антагоністів, виходять за межі 
оклюзійної площини, блокуючи рухи нижньої щелепи, що призводить до суттєвих 
морфологічних і функціональних порушень, які зростають у динаміці (Ожоган З.Р., 
2010, 2014; Наумович С.А., 2014). Втрата значної кількості зубів у бічних ділянках 
також сприяє зниженню висоти прикусу. При несвоєчасному заміщенні дефектів 
зубних рядів(ЗР) у патологічний процес залучаються скронево-нижньощелепні 
суглоби (СНЩС) (Новиков В.М., 2009, 2013; Макєєв В.Ф., 2015; Риберт Ю.О. 2016), 
порушується біодинамічна рівновага жувальних м ’язів (Дворник В.М., 2008, 2009). 
У разі виражених деформацій зубних рядів, ЗЩС входить у стадію декомпенсації, 
що унеможливлює зубне протезування без попереднього комплексного лікування та 
ортодонтичної підготовки до протезування.

Незважаючи на певні досягнення в лікуванні, на сьогодні при ортопедичній 
реабілітації хворих із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, широко застосовується 
конформативний підхід, під час якого для заміщення дефектів застосовуються зубні 
протези без відновлення більшості порушених детермінант із низкою ускладнень, 
що обумовлює потребу поглибленого вивчення особливостей клінічного перебігу, 
характеру патологічних та компенсаційних морфо-функціональних змін ЗЩС, 
попередження виникнення ускладнень, систематизації факторів ризику і 
оптимізованих алгоритмів діагностики та лікування ЗЩД (Kerstein R.B. et al., 2012, 
2014; Hugger A. et al., 2013).
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На даний час залишаються не повністю вирішеними питання щодо визначення 
критеріїв ризиків застосування ортодонтичного усунення ЗЩД у дорослих різних 
вікових груп, протетичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати в умовах 
недостатньої щільності кісткової тканини та порушень васкуляризації зубо- 
альвеолярного комплексу. Значна поширеність ЗЩД та багатофакторність їхнього 
розвитку, відсутність обґрунтованих схем діагностики і системного підходу до 
формування стратегії комплексної ортопедичної допомоги, прогнозування та 
профілактики ускладнень обумовлюють актуальність наших досліджень, 
обґрунтованість мети та поставлених завдань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри ортопедичної 
стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 
«Клініко-експериментальне обґрунтування підвищення якості ортопедичного 
лікування хворих із зубощелеповою патологією» (державний реєстраційний 
№ 0112U000573) та в рамках науково-дослідної роботи кафедри стоматології 
Національної медичної академії післядипломної освіти: «Клініко-лабораторне 
обґрунтування застосування сучасних медичних технологій в комплексному 
лікуванні та реабілітації основних стоматологічних захворювань» (державний 
реєстраційний № 0112U 00237). У вказаних темах дисертант виконував окремі 
фрагменти досліджень.

Мета дослідження. Розробити концепцію ортопедичного лікування хворих із 
дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, шляхом 
доповнення патогенетичних механізмів їхнього виникнення, удосконалення методів 
діагностики, профілактики та прогнозування імовірності розвитку ускладнень, клініко- 
патогенетичного обґрунтування раціональних методів комплексного лікування та 
функціональної реабілітації.

Завдання дослідження:
1. Визначити розповсюдженість дефектів ЗР серед дорослого населення 

України та характер їхніх ускладнень.
2. Визначити характер та ступінь морфо-функціональних порушень 

зубощелепного апарату хворих із детермінованими порушеннями оклюзії та 
функціональних структур зубощелепної системи, обумовлених частковою втратою 
зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями, порівняно з нормою у віковому 
аспекті.

3. Удосконалити схему діагностики ступеня уражень елементів зубощелепної 
системи (твердих тканин зубів, зубних рядів, жувальних м ’язів, тканин пародонта, 
скронево-нижньощелепних суглобів, механізмів регуляції) у хворих при дефектах 
зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями.

4. Вивчити особливості морфологічних змін кісткової тканини щелеп та 
пародонта при порушенні цілісності зубних рядів і виникненні дефектів, у тому 
числі, при порушенні васкуляризації in vitro.

5. Методом механіко-математичного моделювання обґрунтувати спосіб 
ортодонтичного усунення деформації зубних рядів при малих включених дефектах 
зубних рядів та розробити апарат власної конструкції для дисталізації зубів, 
зміщених у ділянку дефекту.
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6. Розробити методику прогнозування швидкості переміщення зубів у 
дистальному або медіальному напрямку на основі даних рентгенологічної щільності 
кісткової тканини визначеного сегменту коміркового відростка.

7. Визначити фактори ризику розвитку зубощелепних деформацій, 
патогенетично обґрунтувати методи превентивної терапії та схеми лікувально - 
профілактичних заходів у хворих із факторами ризику зубощелепних деформацій.

8. Розробити показання, індивідуалізовані алгоритми комплексного 
патогенетичного лікування хворих із дефектами зубних рядів, ускладнених 
зубощелепних деформацій, та дати їхню клініко-лабораторну оцінку.

9. Визначити ступінь функціональної реабілітації стоматологічних хворих, 
залежно від методу ортопедичного лікування.

О б’єкт дослідження -  зубощелепний апарат хворих із дефектами ЗР, 
ускладнених ЗЩД різного ступеня вираженості.

Предмет дослідження -  динаміка фізіологічних, патологічних морфологічних 
та функціональних змін зубокоміркового комплексу, ангіоархітектоніки та 
параметрів мікроциркуляції мікросудин пародонта, слизової оболонки, 
біоелектричної активності жувальних м ’язів та СНЩС при ЗЩД різного ступеня та 
впродовж лікування, клініко-патогенетичне обґрунтування розроблених методів 
лікування та функціональної реабілітації.

Методи дослідження. Клінічні, із визначенням ряду індексів -  для оцінки стану 
тканин пародонта та твердих тканин зубів; спеціальні -  для визначення якісних та 
кількісних функціональних змін жувальних м ’язів, оцінки оклюзійних контактів, 
оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини, дослідження показників 
мікроциркуляції тканин пародонта зубів та оцінки стабільності дентальних 
імплантатів; механіко-математичне моделювання -  для визначення та обґрунтування 
методики ортодонтичної підготовки; патоморфологічні дослідження -  для визначення 
особливостей морфологічних змін кісткової тканини щелеп при порушенні цілісності 
зубного ряда; статистичні -  для визначення вірогідності отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведених
досліджень удосконалена схема діагностики, визначено характер та ступінь морфо- 
функціональних порушень зубощелепного апарата у хворих із детермінованими 
порушеннями оклюзії та функціональних структур ЗЩС, обумовлених частковою 
втратою зубів, ускладненою ЗЩД, порівняно з нормою у віковому аспекті.

Вивчено патоморфологічні особливості структури коміркової кістки в ділянці 
дефекту ЗР при атеросклеротичних змінах судинного русла. На підставі проведених 
морфологічних та статистичних досліджень запропоновано патогенетичну схему 
вторинних остеопоротичних змін під впливом атеріосклерозу та жувального тиску в 
беззубому комірковому відростку.

Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної
підготовки до протезування хворих із ЗЩД із застосуванням ортодонтичної
апаратури власної конструкції.

На основі електроміографічних показників жувальних м ’язів визначено 
характер функціональних патологічних змін ЗЩС, обумовлених утворенням 
дефектів ЗР, ускладнених ЗЩД та ступінь функціональної реабілітації
стоматологічних хворих після ортопедичного лікування.
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На основі вивчення характеру рентгенологічної щільності кісткової тканини та 
типу кісткової тканини уточнені показання до дентальної імплантації.

Науково обґрунтована концепція поступового навантаження на дентальні 
імплантати в умовах недостатньої щільності кісткової тканини.

У залежності від денситометричної щільності кісткової тканини, розроблена 
методика дискретного навантаження на дентальний імплантат.

Розроблені показання до застосування індивідуалізованих алгоритмів 
комплексного патогенетичного лікування хворих із ЗЩД та проведена їхня клініко- 
лабораторна оцінка.

Розроблена методика оптимізації функціональної реабілітації хворих із 
дефектами

ЗР ускладнених ЗЩД, та профілактики ускладнень ортопедичного та 
ортодонтичного лікування з застосуванням медикаментозних та не 
медикаментозних лікувально-профілактичних засобів.

Практичне значення одержаних результатів. Упровадження в практичну 
діяльність розробленого алгоритму лікувально-профілактичних та реабілітаційних 
заходів дозволило підвищити ефективність комплексного лікування хворих із 
дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД та зменшити кількість клінічних ускладнень.

Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної 
підготовки до протезування хворих із ЗЩД з застосуванням ортодонтичної 
апаратури власної конструкції з урахуванням віку хворого та рентгенологічної 
щільності кісткової тканини дозволяє скоротити термін реабілітації, максимально 
зберегти природні зуби та підвищити ступінь функціональної реабілітації 
стоматологічних хворих.

Заміщення дефектів ЗР, обмежених вітальними зубами за допомогою незнімних 
конструкцій зубних протезів, з опорою на зуби з застосуванням методики усунення 
післяопераційної чутливості, захисту відпрепарованих зубів та призначення 
запропонованого комплексу ремінералізувальної терапії дозволило зменшити 
кількість ускладнень незнімного протезування.

Застосування на практиці розробленої концепції поступового навантаження на 
дентальний імплантат, дозволило зменшити втрати периімплантантної кісткової 
тканини в умовах її недостатньої щільності, зменшило кількість ускладнень 
протезування та сприяло пролонгації терміну служби ортопедичної конструкції.

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 
дослідження впроваджено в навчальний процес на кафедрі ортопедичної 
стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 
кафедрах ортопедичної стоматології та стоматології Інституту стоматології НМАПО 
імені П.Л. Шупика, на кафедрі ортопедичної стоматології і ортодонтії Київського 
медичного університету УАНМ, на кафедрі ортопедичної стоматології УжНУ, у 
практику стоматологічних клінік: Стоматологічного медичного центру Львівського 
державного медичного університету імені Данила Галицького, КП «Київська міська 
клінічна стоматологічна поліклініка», Стоматологічного навчального науково- 
практичного центру НМАПО імені П.Л. Шупика, Стоматологічного центру УжНУ, 
СтоматЦентру «Університетський», ТОВ «Креативна стоматологія», ТОВ «Діамант 
2008», ТОВ «Сучасна сімейна стоматологія», ТОВ «Ульїбка» та ін.
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 
дослідженням автора, виконаним на базі кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет» та кафедри стоматології 
Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика за консультативної допомоги наукового консультанта завідувача 
кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» доктора медичних наук, професора Ожогана З.Р. 
Патоморфологічні дослідження проведені спільно зі співробітниками центру 
патоморфологічних досліджень та кафедри патологічної анатомії медичного 
інституту СумДУ (завідувач кафедри д. мед. н., професор Романюк А.М., д.мед.н., 
Кузенко Є.В.).

Автор самостійно проаналізував наукову літературу, провів патентний пошук, 
виконав усі клінічні та допоміжні дослідження, проаналізував та науково 
обґрунтував отримані результати.

Автор особисто провів клінічне обстеження та лікування хворих із ЗЩД, 
обумовленими частковою втратою зубів, підготував публікації та матеріали для 
патентування. Самостійно написані всі розділи дисертації. Здобувач особисто 
проаналізував та узагальнив результати дослідження. У наукових публікаціях 
висвітлені основні положення дисертації.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації представлені на 
Ювілейній міжнародній науково-практичній конференції «Стоматологія -  вчора, 
сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку» присвяченій 30-річчю 
стоматологічного факультету ІФНМУ (Івано-Франківськ, 2009); Симпозіумі 
«Всесвітній день стоматологічного здоров’я в Україні -  2011» в рамках конференції 
«Профілактична стоматологія -  пріоритет розвитку та новації» (Київ, 2011); 
Міжнародній науково-практичній конференції стоматологів «Застосування сучасних 
методів діагностики, лікування та профілактики в стоматології» (Ужгород, 2011); 
IV міжнародному імплантологічному конгресі «Сучасні технології в 
стоматологічній галузі» (Ужгород, 2012); Першому національному українському 
стоматологічному конгресі «Стоматологія в Україні -  реальність та перспективи 
(Київ, 2012); Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна 
реконструктивна стоматологія. Міждисциплінарний підхід» (Одеса, 2012); 
Ювілейній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна 
стоматологія та перспективні напрями розвитку» присвяченій 70-річчю проф.
І.П. Горзова (Ужгород, 2012); Науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» в рамках ІІ Івано- 
Франківського форуму АСУ (Івано-Франківськ, 2013); Науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» 
в рамках ІІІ Івано-Франківського форуму АСУ (Івано-Франківськ, 2014); Науково- 
практичній конференції «Досягнення науки і практики в стоматології» присвяченій 
пам’яті професора К.М. Косенка (Одеса, 2014); I Miedzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystow (Kazimierz Dolny, 2015); Науково- 
практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній 
стоматології» в рамках !V Івано-Франківського стоматологічного форуму (Івано-



6

Франківськ, 2015); Научно-практической конференции с международньїм участием 
«Гофунговские учения» в рамках празднования 120-летия ХНМУ и международного 
дня стматолога. «Вопросьі ^кспериментальной и клинической стоматологии» 
(Харьков, 2015); V міжнародній стоматологічній конференції студентів та молодих 
вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» (Ужгород, 2016); 
Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 
сучасній стоматології» в рамках V стоматологічного форуму «Медвін: Стоматологія 
2016» (Івано-Франківськ, 2016); II Miedzynarodowa Konferencja Naukowo- 
Szkoleniowa Lekarzy Dentystow (Kazimierz Dolny, 2016); Науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Комплексний підхід до реабілітації 
стоматологічних хворих у сучасних умовах» присвяченій 80-річчю з дня 
народження В.В. Рубаненка і 95-річчю ВДНЗ України Українська медична 
стоматологічна академія. (Полтава, 2016); Симпозіумі «Актуальні питання в 
стоматології» присвяченому 16-річчю кафедри стоматології НМАПО імені 
П.Л. Шупика, організованому Асоціацією стоматологів України в рамках 76-ї 
спеціалізованох виставки з мінародною участю Медвін: ЕкспоСтомат (Київ, 2017); 
Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 
сучасній стоматології» в рамках VI Івано-Франківського стоматологічного форуму 
(Івано-Франківськ, 2017); Симпозиум «Инновационньїе методи ортопедической 
реабилитации стоматологических больньїх» в рамках международного 
стоматологического конгресса, организованного одновременно с VIII Международньїм 
медицинским форумом. (Киев, 2017); III Miedzynarodowej Konferencji Lekarzy 
Dentystow (Kazimierz Dolny, 2017); Республиканской научно-практической 
конференции с международньїм участием «Комплексная реабилитация пациентов в 
клинике ортопедической стоматологии», посвященной 50-летию кафедри 
ортопедической стоматологии УОБГМУ (Минск, 2017); Науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Стоматологічна наука і практика на Слобожанині: 
історія, надбання і перспективи розвитку» Харків, 2017); Четвертому національному 
українському стоматологічному конгресі «Мультидисциплінарний підхід в діагностиці, 
лікуванні та профілактиці стоматологічних захворювань» (Київ, 2017).

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 66 наукових працях, у 
тому числі в 30 опубліковані основні наукові результати дисертації, 27 -  
засвідчують апробацію матеріалів дисертації, 9 -  додатково відображають матеріали 
дисертації, у тому числі 1 патент України на винахід та 5 патентів України на 
корисну модель.

Обсяг і структура дисертації. Робота написана за традиційною схемою і 
складається з анотації, вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали та методи 
дослідження», чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 
результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, переліку 
використаних джерел літератури. Дисертація викладена на 390 сторінках 
принтерного тексту (основного тексту 265 сторінок)

Показчик літератури складається з 486 джерел, з яких 258 -  кирилицею та 
228 -  латиницею. Робота ілюстрована 29 таблицями та 69 рисунками.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріал та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та 

вирішення окреслених завдань нами обстежено 494 пацієнта, з яких 455 -  з 
дефектами бічної ділянки ЗР віком від 18 до 59 років. Для порівняльної оцінки 
використовувалися дані, отримані в 39 осіб контрольної групи такого ж віку без 
дефектів ЗР. Дослідження включало комплексний порівняльний аналіз характеру 
змін ЗЩС на різних стадіях розвитку патологічного процесу.

Об’єктом дослідження стали пацієнти, які звернулися за консультативною та 
лікувальною допомогою на кафедру стоматології НМАПО ім. П.Л. Шупика, на базі 
КП «Київська міська стоматологічна поліклініка», на кафедру ортопедичної 
стоматології Івано-Франківського національного медичного університету та медичного 
кабінету ФО-П Біда О.В (ліцензія МОЗ України № 620 від 24 вересня 2015 р.).

Усі обстежені пацієнти були розподілені на три групи. До першої групи 
ввійшло 138 пацієнтів віком від 18 до 29 років (30,3 % від загальної кількості 
обстежених); до другої -  162 пацієнти (35,6 %) від 30 до 44 років; третю групу 
склали 155 пацієнтів (34,1 %) віком від 45 до 59 років. Із зазначеного контингенту 
осіб нами проведено лікування 241 хворого у віці від 18 до 59 років із ЗЩД різного 
ступеня вираженості.

Клініко-лабораторні дослідження проводили за умови отримання 
поінформованої згоди осіб у письмовій формі, відповідно до вимог Хельсинської 
декларації Всесвітньої міжнародної асоціації для лікарів по проведенню 
біометричних досліджень на людях.

У ході дослідження пацієнти обстежувалися клінічно зі з ’ясуванням індексів 
гігієни ротової порожнини та з використанням спеціальних методів дослідження. 
Клінічне обстеження включало: вивчення анамнезу, скарг пацієнта; огляд обличчя; 
огляд ротової порожнини. Обстеження ротової порожнини передбачало визначення 
форми коронок, стану твердих тканин зубів, патологічної рухомості зубів, наявність 
та глибину патологічних зубоясенних кишень. При загальному огляді зубних рядів 
встановлювали величину та топографію дефектів ЗР, наявність деформацій ЗР та 
ступінь їхньої вираженості.

Вид прикусу визначали в положенні центральної оклюзії ЗР. При обстеженні 
СНЩС виявляли скарги, проводили латеральну та дорзальну пальпацію суглобових 
голівок нижньої щелепи, за допомогою цього методу визначали відсутність або 
наявність хрусту, клацання або крепітації в СНЩС.

Для оцінки гігієнічного стану порожнини рота користувалися індексами 
Ю.А. Федорова і В.В. Володкіної (ФВ) (1971). Також використовували спрощений 
індекс гігієни ротової порожнини, запропонований J.C. Green і J.R. Vermillion (GV) 
(1960, 1964), який включає індекс зубного нальоту й індекс зубного каменю. Для 
виявлення зубного нальоту і ступеня запалення ясен використовували пробу 
Шиллера-Писарева. Клінічні ознаки захворювання пародонта (наявність 
зубоясенних відкладень, рухомість зубів) визначались шляхом огляду і зондування. 
Із метою визначення стану тканин пародонта користувалися індексом РМА.

Аналіз наявності деформацій ЗР та ступеня їхньої вираженості проводили на 
моделях шляхом співставлення рівнів поруч розташованих зубів та оцінки всієї 
оклюзійної площини при огляді ЗР із боку фронтальної групи зубів.
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Для клінічної діагностики патологічних змін з боку тканин періодонта 
застосовували перкусію, рентгенографію та лазерну допплерівську флоуметрію.

Пацієнтам стан пульпи жувальної групи зубів, які підлягали переміщенню або 
препаруванню, оцінювали методом електроодонтометрії (ЕОД), використовуючи 
апарат «EndoEst -  3D». ЕОД проводили до початку ортодонтичного лікування та, у 
разі виготовлення мостоподібних конструкцій зубних протезів, перед початком 
препарування вітальних зубів.

На додаток до двовимірних методів рентгенологічного дослідження, для 
об’єктивної кількісної та якісної оцінки твердих тканин зубів та кісткової тканини 
щелеп у осіб із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, із метою прогнозування часу та 
результатів ортодонтичного лікування і планування заміщення дефектів ЗР 
ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати проводили 
конусно-променеву комп’ютерну томографію (КПКТ).

Методика прогнозування швидкості переміщення зубів у дистальному або 
медіальному напрямку базувалася на визначенні рентгенологічної щільності 
кісткової тканини визначеного сегменту коміркового відростка за 
денситометричними показниками значень сірого за шкалою одиниць Hounsfield 
(HU) і проводилася запропонованим нами способом (Патент України на корисну 
модель № 90211 від 12.04.2014 р.).

Методом лазерної допплерівської флоуметрії проведено дослідження 
показників мікроциркуляції тканин пародонта зубів, що обмежують дефект ЗР, 
беззубих ділянок коміркового відростка, зубів без антагоністів та зубів протилежної 
інтактної сторони. Лазерну допплерівську флоуметрію (ЛДФ) проводили на апараті 
«ЛАКК-02» із програмою запису та опрацювання параметрів мікроциркуляції.

Електроміографічне дослідження застосоване нами з метою комплексного 
визначення якісних та кількісних функціональних змін жувальних м’язів в осіб із 
дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, після проведеного ортодонтичного лікування та 
протезування, порівняно з нормою. Усі електроміографічні записи (ЕМГ) отримані 
від двох симетричних ділянок жувальних м ’язів правої та лівої сторін за допомогою 
електроміографічного комплексу М-Тест-4 (ТУ 33.1-30428373-004-2004), 
виробництва НВП «ДХ-системи» (Україна), об’єднаного в один блок із 
персональним комп’ютером.

Визначення оклюзійних співвідношень проводили за допомогою системи 
комп’ютеризованого аналізу оклюзії T-Scan III (Tekscan Inc., Південний Бостон, 
Массачусетс, США). T-Scan III має сумісну з Windows ® програму, інтегровану в 
діагностичний комплекс, для клінічної оцінки оклюзії.

Для вирішення завдань дослідження щодо особливостей морфологічних змін 
кісткової тканини щелеп при виникненні дефектів ЗР та визначення факторів ризику 
ускладнень ортодонтичного і ортопедичного лікування, у тому числі при порушенні 
васкуляризації, нами були проведені патоморфологічні дослідження. 
У дослідженнях застосовували секційний матеріал померлих, які перебували на 
стаціонарному лікуванні у відділеннях КЗ «Сумської обласної клінічної лікарні». 
Патоморфологічне дослідження біопсійного матеріалу (зубощелепні сегменти, а 
також препарати магістральних судин) померлих пацієнтів проводили на базі центру 
патоморфологічних досліджень медичного інституту СумДУ. Усі померлі були
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поділені на дві групи. До першої групи (контрольна група) увійшли n = 7 померлих 
від різних соматичних патологій та не мали значних атеросклеротичних уражень. 
До другої групи (група дослідження) увійшли зубощелепні сегменти n = 7 померлих 
з ускладненням атеросклерозу (інфаркт міокарда, геморагічний інсульт, 
мезентеріальний тромбоз). Критеріями включення померлих у дослідження були: 
наявність включеного дефекту ЗР; чоловіки 45-59 років; прижиттєва добровільна 
згода пацієнта на лікування; обстеження та направлення на розтин за підписом 
начальника медичної частини. Проводили гістологічне дослідження, флуоресцентну 
мікроскопію, імуногістохімію, мікрофотографування та аналіз зображення.

Методом механіко-математичного моделювання обгрунтовані методики 
ортодонтичної підготовки до протезування з застосуванням апаратів власної 
конструкції (Патент України на корисну модель № 82356 від 25.07.2013 р., Патент 
України на винахід № 105103 від 10.04.2014 р. та Патент України на корисну модель 
№ 116711 від 25.05.2017 р.).

Методика прогнозування швидкості переміщення зубів у дистальному або 
медіальному напрямку та прогнозування перебігу дентальної імплантації базувалася 
на визначенні рентгенологічної щільності кісткової тканини визначеного сегменту 
коміркового відростка за денситометричними показниками значень сірого за 
шкалою одиниць Hounsfield (HU) і проводилася запропонованим нами способом 
(Патент України на корисну модель № 90211 від 12.04.2014 р.).

Для визначення впливу оклюзійного навантаження на ступінь атрофії 
переімплантантних тканин у різні терміни остеоінтеграції, залежно від щільності 
кісткової тканини, нами було виготовлено штучні коронки з опорою на дентальні 
імплантати 71 пацієнтам віком від 18 до 59 років із включеними дефектами ЗР на 
верхній щелепі, із різною щільністю кісткової тканини. Визначення щільності та 
об’єму кісткової тканини щелеп проводили на комп’ютерних томограмах як у 
ділянці гребеня коміркового відростка, так і по всій довжині дентального 
імплантата. При плануванні дентальної імплантації знімок робили всієї щелепи, 
а для подальшого дослідження виконували локальні томограми розміром 50 x 55 мм. 
Втрату кістки вимірювали від рівня платформи з проксимального боку імплантата. 
На верхній щелепі вимірювали відстань від вершини коміркового гребеня беззубої 
ділянки зубного ряду на межі з дентальним імплантатом до краю нижньої межі 
верхньощелепної пазухи. Для визначення рівня резорбції кісткової тканини в 
динаміці вимірювали відстань між рівнем платформи дентального імплантата та 
рівнем коміркового гребеня, а також порівнювали з попередніми замірами до рівня 
нижньої межі верхньощелепової пазухи. Динаміку резорбції кісткової тканини в 
ділянці шийки імплантата оцінювали за даними комп’ютерної томографії як одразу 
після встановлення, так і через 6 та 12 міс після встановлення дентальних 
імплантатів.

Якість кісткової тканини всіх обстежуваних пацієнтів оцінювали за 
відсотковим співвідношенням кортикальної та губчастої речовини щелеп за 
класифікацією U. Lekholm і G.A. Zarb (1985), С. Mich і K. Judi ( 2010).

Оцінку стабільності імплантатів проводили методом частотно-резонансного 
аналізу за допомогою приладу Osstell ISQ виробництва фірми «Integration 
Diagnostics». Визначення коефіцієнта стабільності імплантату (КСІ) проводили як
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після встановлення так і під час остеоінтеграції з метою визначення термінів 
навантаження ортопедичними конструкціями. Усі дані обстеження пацієнтів 
заносилися до медичних карток стоматологічних хворих (форма № 043-О).

Статистичний аналіз отриманих цифрових результатів проводили методом 
варіаційної статистики з використанням прикладного пакету комп’ютерної 
програми медико-статистичних обчислень Statistica (Serial number 31415926535898), 
із використанням кластерного аналізу, критерію Ансара Бредлі та дотриманням 
єдиних вимог Міжнародного Комітету редакторів медичних журналів. Обчислювали 
середні значення по кожному з показників, що вивчались, стандартні відхилення та 
похибки. Достовірність відмінності між залежними та незалежними варіантами 
оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента, відмінність вважали достовірною 
при p<0,05.

Результати власних досліджень та їх обговорення. Аналіз даних, отриманих 
нами щодо розподілу обстежених осіб за віком та статтю свідчить, що серед 
обстеженого контингенту більшість складали жінки 51,6 % (255 осіб), чоловіків 
було менше 48,4 % (239 осіб). Найбільш чисельною виявилася вікова група 
30-44 роки (176 осіб), що становило 35,6 % від загальної кількості обстежених.

Результати вивчення анамнестичних даних й історій хвороб засвідчили, що 
основними причинами втрати молярів були: а) карієс та його ускладнення (пульпіт, 
періодонтит) -  у 281 хворого (62 %); б) ускладнення ендодонтичного лікування 
в 99 осіб (22 %); в) руйнування зуба під штучною коронкою в 75 пацієнтів -  (16 % 
від загальної кількості обстежених осіб). Часткова втрата зубів обтяжувалася ЗЩД у 
вигляді: у ділянці зубів, позбавлених антагоністів однобічного вертикального 
переміщення (зубокоміркове подовження) верхніх або нижніх зубів (у 58,9 % від 
усіх обстежених). У ділянці зубів, що обмежували дефект ЗР, спостерігали 
зубокоміркове подовження зубів, позбавлених антагоністів (у 1 2 % обстежених); 
поворот зуба навколо вертикальної осі, переважно премолярів (у 7 %); нахил зубів у 
ділянку дефекту (у 25 %); корпусне переміщення зубів, межуючих із дефектом у 
ділянку дефекту (у 1 2 %); комбіновані переміщення (у 29 % випадків). При цьому 
ЗЩД були відсутні в 1 5 % обстежених осіб, переважно з терміном видалення зубів 
до 1 року.

Аналіз видів ЗЩД у віковому аспекті засвідчив, що в пацієнтів першої вікової 
групи (18-29 років), більшість з яких (37 %) звернулася для лікування до трьох років 
після видалення зубів, найчастіше спостерігали поєднані переміщення в 
сагітальному та вертикальному напрямках -  у 44 осіб. У 35 пацієнтів мало місце 
корпусне переміщення зубів межуючих із дефектом у ділянку дефекту та 
в 21 пацієнта зубокоміркове подовження зубів, позбавлених антагоністів 
із 138 пацієнтів у групі. Першу форму зубокоміркового подовження, для якої 
характерна гіпертрофія коміркового відростка, спостерігали в 95 % осіб, незалежно 
від терміну втрати зубів, другу -  лише в 5 % пацієнтів даної групи на тлі атрофії 
коміркової кістки. Нахил зубів у ділянку дефекту спостерігали у 4 обстежених. 
Поворот зубів навколо своєї осі при частковій втраті зубів виявили лише у 8 осіб -
1,8 %, а поєднані переміщення -  у 9,7 % пацієнтів від загальної кількості обстежених.

При обстеженні пацієнтів другої вікової групи (30-44 роки), більшість яких 
(59,2 %) звернулися за стоматологічною допомогою від 3 до 10 років після
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видалення зубів (26 % осіб -  через 3-6 років і 33 % -  через 6-10 років) у 48 осіб ми 
виявили нахил зубів, межуючих із дефектом, у бік дефекту, а в 49 осіб поєднані 
переміщення в сагітальному та вертикальному напрямках. При вертикальних 
деформаціях у 87 % осіб, незалежно від терміну втрати зубів, мала місце гіпертрофія 
коміркового відростка. Другу форму вертикального переміщення зубів спостерігали 
в 13 % пацієнтів. Нахил зубів у ділянку дефекту спостерігали в 10,5 % обстежених 
другої групи, проти 0,88 % осіб першої вікової групи (р<0,05). Поворот зубів 
навколо своєї осі при частковій втраті зубів виявили в 2,4 % осіб другої групи, проти
1,8 % осіб першої вікової групи (р>0,05). Поєднані переміщення спостерігали в 
більшості пацієнтів -  49 осіб, що склало 10,8 % пацієнтів серед загальної кількості 
обстежених.

В осіб третьої групи ми виявили, що 60 % звернулися за стоматологічною 
допомогою від 7 до 16 років після видалення зубів, і лише 27 осіб, що склало 17,4 % 
із давністю утворення дефекту до 3 років. При цьому в 61 пацієнта (13,4 %) було 
діагностовано нахил зубів, межуючих із дефектом, у бік дефекту. Зубокоміркове 
подовження зубів, позбавлених антагоністів, відмітили в 15 осіб, а поворот зубів, 
межуючих із дефектом навколо своєї осі, у 13 осіб, що склало 3,3 % та 2,8 % від 
загальної кількості обстежених. Поєднані переміщення зустрічались у більшості 
пацієнтів групи -  38 осіб.

Одним із критеріїв оцінки стану стоматологічного здоров’я осіб із дефектами 
ЗР був аналіз індексів гігієни, стану твердих тканин зубів та тканин пародонта. 
Відмічено тенденцію до погіршення показників індексу в пацієнтів з однаковою 
давністю утворення дефектів відповідно до вікової групи. Так, у хворих із давністю 
утворення дефектів від 11 до 16 років індекс гігієни ФВ погіршувався відповідно до 
віку пацієнтів, а саме у хворих 18-29 років показник був на рівні 3,28±0,081 це 
відповідало поганому значенню індексу, а у віковій групі 45-59 років гігієни був на 
рівні 4,17±0,090, що відповідало дуже поганому значенню індексу, проти показників 
осіб контрольної групи аналогічного вікового періоду 1,34±0,034 та 
1,89±0,051відповідно(р<0,05).

Негативну динаміку змін показників гігієнічного індексу ФВ, відповідно до 
давності утворення дефекту ЗР, можна пояснити погіршенням стану оклюзійних 
співвідношень, збільшенням вираженості деформацій ЗР та відповідно низьким 
рівнем стоматологічного здоров’я в цілому.

Оцінюючи цифрові дані показника індексу GV, встановлено що середнє 
значення в осіб контрольної групи було на рівні 0,98±0,024, 1,09±0,040 та 1,13±0,051 
відповідно вікової належності осіб 18-29 років, 30-44 років та 45-59 років, що 
відповідало середньому рівню гігієни ротової порожнини. У пацієнтів із дефектами 
ЗР встановлено залежність показників від давності утворення дефекту. Так, 
у пацієнтів віком 18-29 років ми відмічали статистично достовірне збільшення 
показників індексу GV між усіма групами, а саме від 1,31±0,033, 1,53±0,088, 
2,21±0,025 до 2,32±0,081 відповідно в осіб із давністю утворення дефектів до 
3 років, від 3 до 6 років, від 7 до 10 років, та від 11 до 16 років. Схожу тенденцію ми 
відмічали і в 2-й та 3-й вікових групах.

Найгірші показники, отримані в осіб третьої вікової групи, ми пояснюємо 
значним терміном втрати одного з молярів та характером деформації, що
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супроводжується нахилом дистально розташованих зубів у ділянку дефекту з 
утворенням патологічного зубоясенного карману.

Оцінка отриманих даних індексу КПВ засвідчує, що поширеність карієсу в осіб 
віком від 18 до 29 років була від 88,6 % до 96.7 %, залежно від давності утворення 
дефектів ЗР, що статистично більше за осіб контрольної групи того ж вікового 
періоду з показником у 79 %. Схожу тенденцію ми відмічали і в 2-й та 3-й вікових 
групах.

Результати оцінки стану тканин пародонта у хворих із дефектами ЗР, 
ускладнених ЗЩД, порівняно з контрольною групою засвідчують, що в осіб першої 
вікової групи (138 пацієнтів) каральний гінгівіт було діагностовано в 37 осіб, що 
склало 26,8 %. Найменшу кількість випадків було діагностовано при наявності 
дефектів ЗР до 3 років, а саме у 4 пацієнтів, що склало 2,89 % від кількості 
обстежених у групі. Тоді як у групі осіб із давністю утворення дефектів від 3 до 6, 
від 7 до 10 та від 11 до 16 років, катаральний гінгівіт було діагностовано відповідно 
в 10, 12 та 13 осіб, що склало 7,24 %, 8,69 % та 9,42 % від загальної кількості осіб у 
даній віковій групі. Відмічали статистично достовірне збільшення кількості осіб із 
катаральним гінгівітом у старших вікових групах, а саме в 49 паціентів 
із 162 обстежених другої вікової групи, що становило 30,2 %, та 52 пацієнти з 155, 
що склало 33,5 % у третій віковій групі. Схожу тенденцію можна бачити і при 
аналізі даних, щодо наявності гіпертрофічного гінгівіту. Щодо виявлених ознак 
пародонтиту, у 5 % осіб контрольної групи було діагностовано дане захворювання, а 
в осіб із дефектами ЗР, найбільшу кількість випадків генералізованого пародонтиту 
ми відмітили в пацієнтів другої (16 осіб (9,9 %)) та третьої (28 осіб (18,1 %)) вікових 
груп. Аналіз результатів проведених досліджень засвідчив, що в пацієнтів із ЗЩД, у 
порівнянні з контрольною групою, захворювання тканин пародонта 
зспостерігаються набагато частіше, а їхня кількість збільшується пропорційно до 
віку пацієнтів та давності утворення дефектів ЗР.

Було встановлено, що особливу увагу слід звернути на пацієнтів із показниками 
проби Шиллера-Писарева на рівні слабо-позитивного значення та середніми та 
тяжкими значеннями індексу РМА, оскільки хворі з таким рівнем запалення 
ясенного краю у 100 % випадків упродовж ортодонтичного лікування мають 
ускладнення з боку тканин пародонта. В осіб із дефектами ЗР, утворених від 11 до 
16 років, негативну пробу Шиллера-Писарева мали тільки 75 %, 71,4 % та 68,7 % 
хворих першої, другої та третьої вікових груп.

На основі проведеної нами порівняльної оцінки БЕА жувальних м’язів у 
пацієнтів із дефектами ЗР, порівняно з фізіологічною нормою різних вікових груп, 
ми спостерігали подовження терміну жування, зниження ритму жування, 
погіршення жувальної ефективності, порівняно з особами контрольної групи. 
У часових показниках електричної активності особливо помітні зміни спостерігали 
всередині окремих динамічних циклів. Співвідношення між збуджувальними та 
гальмівними процесами при цьому різко погіршувалася зі збільшенням терміну 
активності за рахунок скорочення терміну відносного біоелектричного спокою. 
Величина амплітуди біопотенціалів знижувалася відносно норми. Одним із 
серйозних порушень координаційної взаємодії жувальних м ’язів слід визнати 
відсутність чергування боків жування впродовж одного періоду, тобто чітко
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визначений звичний бік жування. Збільшення частоти коливань у пацієнтів із 
дефектами зубних рядів ми розглядаємо як наслідок процесу стомлення м ’язів та 
пристосувальну реакцію, яка забезпечує можливість включення до активного стану 
більшої кількості м ’язових волокон, що потребує стійкого високого рівня процесів 
обміну в м ’язах для забезпечення можливості довготривалої роботи з більшими 
м ’язовими зусиллями.

Значення показників коефіцієнта «К» значно перевищували показники 
контрольної групи, що засвідчувало значну негативну динаміку функціональної 
біоелектричної активності -  1,72±0,03 та 1,79±0,04 для правого і лівого жувальних 
м ’язів відповідно, проти 1,04±0,04 та 1,05±0,04 правого і лівого жувального м ’яза в 
пацієнтів контрольної групи.

Методом ЛДФ проведено дослідження кровотоку слизової оболонки ротової 
порожнини. Методику проводили розробленим нами способом (Деклараційний 
патент на корисну модель № U 21114 від 15.01.2007 р.).

Аналіз результатів функціональних досліджень, проведених за допомогою 
ЛДФ, свідчить, що рівень перфузії та компенсаторних можливостей системи 
мікроциркуляції тканин пародонта зменшується відповідно давності утворення 
дефекту в у ділянках зубів без антагоністів та беззубих ділянках щелеп, тоді як 
вимірювання в ділянках зубів, обмежуючих дефект зубного ряду, показують 
підвищення показників мікроциркуляції, відповідно до давності утворення дефекту. 
Зокрема, вимірювання в ділянках зубів, обмежуючих дефект, показують підвищення 
показників мікроциркуляції, відповідно до давності утворення дефекту, а результати 
вимірювання в проекції коренів зубів без антагоністів навпаки засвідчують 
зниження показників мікроциркуляції. Показники мікроциркуляції (ПМ) тканин 
пародонта зубів, які знаходяться на інтактній стороні зубного ряду, статистично не 
відрізнялись та повністю відповідали показникам пацієнтів контрольної групи 
аналогічного віку. Дані в ділянках зубів, що не мали антагоністів і не сприймали 
жувального навантаження, достовірно відрізнялись від зубів обмежуючих дефект. 
Схожі показники були реєстровані в беззубих ділянках, що свідчить про 
патофізіологічні зміни та перевагу явищ застою у венулярній ланці системи 
мікроциркуляції та наявність атрофічних процесів.

Отримані дані свідчать про прогресивне зниження реактивності мікросудин зі 
збільшенням ступеня ураження пародонта в ділянці зубів, що межують із дефектом, 
порушенні механізмів регуляції та зниженні компенсаторно-пристосувальних 
можливостей системи мікроциркуляції, що найбільш виражені в пацієнтів із 
давньою втратою моляра та значним розвитком ЗЩД у ділянці дефекту.

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із наявними 
дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, порівняно з нормою, було обстежено за 
допомогою Т-Scan ІІІ 118 пацієнтів віком від 18 до 59 років із дефектами ЗР, у тому 
числі й контрольну групу (28 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду, з інтактними 
ЗР.

Результати проведеного дослідження засвідчили, що індекс асиметрії відносної 
сили між сторонами зубних рядів у пацієнтів досліджуваних груп пропорційно 
зростав (р<0,01) до давності утворення дефекту ЗР та призводив до нефізіологічного 
перерозподілу навантажень, порівняно з показниками, отриманими в пацієнтів з
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інтактними ЗР через невідповідність оклюзійних контактів і становив (15,1±3,2) %, 
(17,8±4,7) %, (18,3±4,6) % та (19,4±4,9) % проти аналогічних показників контролю -  
(4,1±0,92) % відповідно. Слід зазначити, що дані показники відрізнялися не тільки 
від показників контрольної групи, а також і між групами спостереження відповідно 
до давності утворення дефектів ЗР. У більшості пацієнтів спостерігали наявність 
передчасних оклюзійних контактів та неправильне розташування траєкторії 
сумарного вектора оклюзійного навантаження. У ході дослідження ми відмічали 
також значне зростання проміжку часу від першого до стабільного множинного 
оклюзійного контакту в пацієнтів досліджуваних груп, порівняно з показниками 
контролю. У всіх пацієнтів із наявними дефектами ЗР виявлено достовірне (р<0,05) 
збільшення часу настання максимальної кількості зубних контактів (0,34±0,03) сек, 
(0,44±0,05) сек, (0,49±0,06) сек. та (0,58±0,07) сек у групах пацієнтів з відповідною 
давністю утворення дефектів ЗР, порівняно з показниками контролю -  
(0,19±0,02) сек.

За результатами проведених патоморфологічних досліджень встановлено, що 
беззуба ділянка щелеп хворих з атеросклерозом має значні морфологічні зміни в 
окісті зі значним набряком між колагеновими волокнами волокнистого шару окістя. 
В остеогенному шарі має місце значна лакунарна резорбція, котра досягає остеонів. 
Кількість рядів остеонів зменшилась до 6±3. Атеросклеротичні зміни судинного 
русла призводять до погіршення кровопостачання кісткової тканини та як наслідок її 
ішемії. Зміни в кістковій тканині губчастої частини беззубого коміркового відростка 
з одного боку обумовлені атрофічними процесами, з іншого кумулюються атеро- та 
артеріосклеротичними порушеннями в артеріях середнього діаметру та 
потенціюються змінами в артеріолах.

У всіх зразках основної групи дослідження з атеросклеротичними ураженнями 
аорти спостерігалися комбінації гіалінозу, гіпертрофії та некрозу судинної стінки. 
Зміни судинного русла супроводжувалися змінами губчатого наповнення беззубого 
коміркового відростка з відсутністю ендоосту на великому протязі трабекул та 
прогресуванням лакунарної резорбції. Кісткові пластинки при цьому були частково 
резорбовані та мали фестончастий вигляд. Міжтрабекулярний простір 
характеризувався розростанням сполучної тканини. На поверхні трабекул 
спостерігались групи остеокластів, які утворювали лакуни.

Методом флуоресцентної мікроскопії губчастої частини кістки коміркового 
відростка досліджуваних померлих хворих встановлено, що у разі 
атеросклеротичних уражень аорти відмічається неструктуроване розміщення 
колагеноподібних білків у трабекулах. Трабекули хворих без атеросклерозу мали 
лінійний розподіл колагеноподібних білків, їхнє флуоресцування мало більш 
інтенсивний характер, що відповідає значній кількості амінокислот, які мають у 
своєму складі кільцеву хімічну структуру (триптофан, пролін, тирозин, гістідін, 
фенілаланін).

Під час дослідження періапікальної частини коміркової кістки, встановлено, що 
напрямок кісткових трабекул відповідав вектору механічного навантаження на зуби. 
Контрольна група хворих мала рівномірну періодонтальну щілину з правильно 
розташованими колагеновими волокнами без патологічних змін. Хворі з 
атеросклерозом характеризувалися резорбтивними змінами зовнішньої і
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внутрішньої кортикальних пластинок з утворенням лакун резорбції, заповнених 
фіброзною тканиною з хаотично розташованими колагеновими та еластичними 
волокнами. Зміни в кістковій тканині періапікальної частини коміркової кістки у 
хворих із атеросклерозом були більш виражені в беззубій ділянці коміркового 
відростка. Також при атеросклерозі мали місце зміни в епітелії беззубої ділянки 
щелеп, порівняно з контрольною групою, що проявлялося значними виростами 
епітелію у власну пластинку з проліферацією базального шару.

Остеоцити контрольної групи дослідження мали сильну та середню експресію 
остеопонтину. Кісткова тканина беззубого коміркового відростка мала значне 
зменшення експресії остеопонтину в померлих хворих з артеріосклерозом. Ми 
спостерігали відсутність експресії остеопонтину в остеоцитах на поверхні трабекул, 
але в середині трабекул зберігалася слабка експресія остеопонтину. На підставі 
проведеного статистичного аналізу спостерігається тенденція до зменшення 
кількості остеоцитів у трабекулах періапікальної третини зуба при атеросклерозі 
(26,85±7,44) Р= 0,05. Також має місце залежність зменшення товщини трабекул 
беззубої ділянки коміркового відростка (376,28±204,38) мкм Р=0,02 від втрати зубів 
на фоні атеросклерозу. Експресія остеопонтину та флюоресценція кістки беззубої 
ділянки також має тенденцію до зниження при атеросклерозі Р=0,048 та Р=0,049.

За результатами патологоанатомічних досліджень атеросклероз призводить до 
змін кількості остеоцитів у трабекулах переапікальної третини зуба, які 
спричиняють зміни товщини трабекул беззубого коміркового відростка, та 
обумовлюють прогресування вторинного остеопорозу, що може бути розглянуто як 
фактор ризику ускладнень ортодонтичного лікування ЗЩД у хворих старших вікових 
груп з атеросклеротичними змінами судин та ускладнень дентальної імплантації.

За результатами аналізу наукової гіпотези було розроблено математичну 
модель, яка шляхом ідеалізації реальної картини переміщення зубів, описала 
основні механічні явища, що існують при ортодонтичному лікуванні ЗЩД.

Методом механіко-математичного моделювання обґрунтовані методики 
ортодонтичної підготовки до протезування з застосуванням за клінічними 
показаннями дисталізації, або мезіалізації зубів, зміщених в ділянку дефекту з 
застосуванням апаратів власної конструкції. Механічні характеристики кісткової 
тканини конкретного пацієнта істотно відрізняються, у залежності від її структурно- 
функціонального стану, зокрема, наявності локальних і системних патологічних 
процесів, а також від віку та статі пацієнта. Встановлено безпосередню кореляційну 
залежність середньої тривалості ортодонтичного лікування від рентгенологічної 
щільності кісткової тканини. Так у віці 18 років та при щільності кістки рівній 
600 HU воно може тривати 5 міс, а в віці 35 років та при щільності кістки рівній 
1100 HU -  більше 20 міс.

Для обґрунтування вибору тактики навантаження дентальних імплантатів та 
визначення залежності ефективності ортопедичного лікування пацієнтів незнімними 
конструкціями зубних протезів з опорою на дентальні імплантати від якості 
кісткової тканини щелеп нами було обстежено з застосуванням клінічних і 
спеціальних методів дослідження та виготовлено штучні коронки з опорою на 
дентальні імплантати 71 пацієнт віком від 18 до 59 років із включеними дефектами 
ЗР на верхній щелепі, із давністю їхнього утворення від 6 до 12 міс.
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Для формування рандомізованої вибірки до груп дослідження хворих було 
включено пацієнтів з урахуванням таких критеріїв: наявність включених дефектів 
ЗР у бічних відділах; давність утворення дефекту від 6 до 12 міс; відсутність 
клінічних та рентгенологічних ознак генералізованого пародонтиту; відсутність 
шкідливих звичок (паління); достатній об’єм кісткової тканини по висоті (12-15 мм) 
та відсутність показань до кісткової аугментації; щільність кісткової тканини 350
850 одиниць Hounsfield, що відповідає D3 за C. Misch та щільність кісткової тканини 
850-1250 одиниць Hounsfield, що відповідає D2 за C. Misch; коефіцієнт стабільності 
імплантату за Isq Osstell через 6 міс після першого хірургічного етапу на рівні 
50-60 одиниць; можливість подальшого спостереження за пацієнтом.

Усього в обстежених пацієнтів було визначена щільність кісткової тканини в 
ділянці дефекту в межах 850-1250 одиниць Hounsfield, що відповідає D2 за C.Misch -  
22 особи Це склало I клінічну групу (встановлено 23 дентальні імплантати), 
та 49 осіб із визначеною щільністю 350-850 одиниць Hounsfield, що відповідає D3 за 
C.Misch, ввійшли в II клінічну групу (встановлено 68 дентальних імплантатів).

Обстеженим пацієнтам, за клінічними показаннями було встановлено 
91 дентальний імплантат довжиною 10 мм і діаметром 4,1 мм. Встановлені 
імплантати були одного виробника, виготовлені з чистого титану типу «Grade 4», 
конічної будови з заокругленою верхівкою, а також мали мікроструктуроване плече 
зі «switch»-платформою. Поверхня імплантата була оброблена за методикою SLA.

Після шести місяців періоду остеоінтеграції досліджуваних кожної з груп було 
розподілено на дві групи (!а, I6, та Па, Пб) відповідно до вибору протоколу 
навантаження постійними ортопедичними конструкціями. До пацієнтів підгрупи !а 
ввійшли 12 осіб, яким було встановлено 12 дентальних імплантатів, та до підгрупи 
Па включено 23 особи (встановлено 30 дентальних імплантатів). Пацієнтам 
зазначених підгруп було виконано протезування на дентальних імплантатах за 
класичним двохетапним протоколом (виконано 42 одиночні постійні коронки). До 
пацієнтів підгрупи I6 ввійшли 10 осіб, яким було встановлено 11 дентальних 
імплантатів, та до підгрупи Пб було включено 26 осіб (встановлено 38 дентальних 
імплантатів). Пацієнтам цієї групи було запропоновано і проведено протезування за 
протоколом поступового навантаження: після періоду остеоінтеграції формувач 
ясен установлювали строком на 1 міс, через 1 міс установлювали абатмент із 
тимчасовою пластмасовою коронкою поза оклюзією, далі на 1 міс виготовляли 
тимчасову коронку, яка сприймала оклюзійне навантаження, і на заключному етапі 
фіксували постійну коронку.

За результатами проведених досліджень встановлено, що у хворих I клінічної 
групи (щільність кісткової тканини в ділянці дефекту в межах 850-1250 одиниць 
Hounsfield, що відповідає D2 за C. Misch -  22 особи) КСІ на момент встановлення, 
як правило, знаходився в межах 69,35±0,5, протягом першого міс після встановлення 
імплантату відзначалося зниження стабільності в з ’єднанні кістка-імплантат до 
65,38±0,5. Потім починається підвищення КСІ, на другому і третьому міс після 
операції (67,01±0,5 і 68,12±0,49) відповідно, що підтверджує наявність 
ремоделювання кісткової тканини навколо імплантату. При визначенні стабільності 
дентальних імплантатів та ступеню втрати кісткової тканини, у залежності від
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характеру оклюзійного навантаження через 6 та 12 міс достовірної різниці 
встановити не вдалося, на відміну від обстежених групи II.

За результатами частотно-резонансної оцінки стабільності дентальних 
імплантатів пацієнтів ІІа та ІІб груп показники КСІ, за даними приладу «Osstell 
ISQ», були на рівні (52,300±0,254) од. та (52,579±0,298) од., відповідно (р>0,05). Як 
правило, протягом першого міс після встановлення імплантату відзначається 
зниження стабільності в з ’єднанні кістка-імплантат. Потім починається підвищення 
стабільності імплантату, на другому і третьому міс після операції, що підтверджує 
наявність ремоделювання кісткової тканини навколо імплантату. Через 6 міс після 
встановлення імплантату було відмічено незначне зростання коефіцієнту 
стабільності імплантату. Найбільші зміни щодо стабільності дентальних імплантатів 
були відмічені в пацієнтів обох груп через рік. Зокрема, у підгрупі Па, де пацієнтам 
були виготовлені постійні коронки через 6 міс після встановлення імплантатів, було 
відмічено статистично недостовірне зниження КСІ, а в Пб підгрупі, де ортопедичне 
лікування проводили шляхом поступового збільшення оклюзійного навантаження 
на дентальний імплантат, ми констатували збільшення (р<0,05) досліджуваного 
показника до (59,158±0,405) од.

Для визначення динаміки резорбції кісткової тканини в ділянці шийки 
імплантата оцінювали втрату кісткової тканини протягом першого року після його 
встановлення.

З’ясовано, що рівень кісткової тканини навколо остеоінтегрованих дентальних 
імплантатів відрізняється (р<0,05), насамперед, залежно від протоколу 
ортопедичного навантаження. Зокрема, через 6 міс після встановлення імплантатів 
була відмічена втрата кісткової тканини в пацієнтів обох груп дослідження на рівні 
(0,623±0,019)мм та (0,642±0,025) мм. Найбільші зміни щодо стабільності дентальних 
імплантатів були відмічені в пацієнтів обох груп через рік. Так у підгрупі Па, де 
пацієнтам були виготовлені постійні коронки, через 6 міс після встановлення 
імплантатів, була відмічена статистично достовірна втрата кісткової тканини 
(1,197±0,033) мм. Максимальне значення сягало 1,6 мм, тоді як у групі Пб, де 
ортопедичне лікування проводили шляхом поступового збільшення оклюзійного 
навантаження на дентальний імплантат, ми не константували статистично 
достовірного (р<0,05) збільшення досліджуваного показника (0,681±0,028) мм. 
Отримані результати склали підґрунтя для розробки індивідуалізованих алгоритмів 
дентальної імплантації, що передбачають дискретне оклюзійне навантаження на 
дентальний імплантат в умовах недостатньої щільності кісткової тканини.

На заключному етапі дослідження на основі визначення характеру та ступеню 
морфо-функціональних порушень ЗЩС у хворих із частковою втратою зубів, 
ускладненою ЗЩД, з урахуванням результатів морфологічних досліджень, 
математичного моделювання та індивідуалізованих алгоритмів комплексної 
реабілітації нами проведено патогенетичне лікування репрезентативного 
контингенту хворих різних вікових груп із застосуванням як загальноприйнятих 
методик, так і власних розробок. Із загальної кількості обстежених осіб 
(494 пацієнтів), з яких 455 хворих із дефектами ЗР у бічній ділянці віком від 18 
до 59 років та 39 осіб контрольної групи такого ж віку без дефектів ЗР, було 
проведено лікування 241 хворому віком від 18 до 59 років із ЗЩД різного ступеня
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вираженості. Особи аналогічного віку з інтактними ЗР та фізіологічними видами 
прикусу склали контрольну групу в кількості 20 осіб.

Перед вибором тактики та методу реабілітації осіб із дефектами ЗР, 
ускладнених ЗЩД, усім пацієнтам проводили визначення показників 
рентгенологічної щільності кісткової тканини в ділянці дефекту, а також брали до 
уваги результати обстеження з урахуванням ряду параметрів (загальносоматичний 
стан хворого, фактори ризику карієсу, фактори ризику захворювань тканин 
пародонта, фактори ризику ЗЩД, індекс ФВ, індекс GV, проба Шиллера-Пісарєва, 
індекс РМА, інтенсивність карієсу КПВ, стан слизової оболонки ротової порожнини 
(параметри мікроциркуляції за данними ЛДФ), давність утворення дефекту, 
кількість відсутніх зубів, кількість дефектів ЗР, причина видалення зуба, пропозиція 
кісткової тканини в ділянці дефекту ЗР по ширині гребеня коміркового відростка за 
даними КПКТ, пропозиція кісткової тканини в ділянці дефекту ЗР по висоті від 
гребеня коміркового відростка до нижньощелепового каналу на нижній щелепі та до 
дна гайморової порожнини на верхній щелепі за даними КПКТ, товщина слизової 
оболонки в ділянці відсутніх зубів над гребенем коміркового відростка, наявність 
запальних процесів у кістковій тканині в ділянці дефекту ЗР, щільність кісткової 
тканини в ділянці дефекту ЗР за даними КПКТ, стан зубів обмежуючих дефект ЗР.

Відповідно до отриманих даних з урахуванням вищезазначених показників та 
факторів ризику ускладнень нами розроблені 4 варіанти реабілітації пацієнтів із 
дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, відповідно до вікових груп обстеження.

До першої групи увійшло 138 пацієнтів із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД 
віком від 18 до 29 років. Згідно з аналізом результатів клініко-лабораторного 
обстеження, форми ЗЩД, давності утворення дефектів ЗР, показників щільності 
кісткової тканини, ступеня васкуляризації, та прогнозу перебігу захворювання з 
застосуванням аналізу вищеперерахованих параметрів, а також патоморфологічних 
досліджень та математичного моделювання, пацієнтів даної вікової групи в 
кількості 89 осіб, відповідно до методик усунення ЗЩД та заміщення дефектів ЗР, 
було розподілено на 4 підгрупи, а саме:

Підгрупа 1А -  34 особам із ЗЩД мінімальної вираженості проводили усунення 
деформації ЗР шляхом пришліфовування відповідних поверхонь коронок 
конвергуючих зубів, обмежуючих дефект та зубів, позбавлених антагоністів у бік 
дефекту ЗР протилежної щелепи, із безпосереднім захистом пришліфованих 
поверхонь із подальшим заміщенням дефекту ЗР ортопедичними конструкціями з 
опорою на дентальні імплантати з безпосереднім оклюзійним навантаженням.

Підрупа 1Б -  39 пацієнтам усували деформацію ЗР шляхом ортодонтичної 
підготовки (дисталізація зубів, обмежуючих дефект дистально за допомогою 
ортодонтичного апарату власної конструкції (Патент України на корисну модель 
№ 116711 від 25.05.2017 р.). І з подальшим заміщенням дефекту ЗР ортопедичними 
конструкціями з опорою на дентальні імплантати з поступовим оклюзійним 
навантаженням.

Підрупа 1В -  8 пацієнтам усунули деформацію та замістили дефект ЗР шляхом 
мезіалізації зубів, обмежуючих дефект дистально за допомогою ортодонтичного 
апарату власної конструкції (Патент України на корисну модель № 82356 від 
25.07.2013 р., Патент України на винахід № 105103 від 10.04.2014 р.).

http://uapatents.com/2017/05/25
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Підрупа 1Г -  8 пацієнтам усунули деформацію ЗР шляхом пришліфовування 
коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект та висунутих зубів у бік дефекту 
ЗР, із подальшим захистом пришліфованих поверхонь, а дефект ЗР заміщували 
мостоподібним протезом.

Слід відмітити, що переважна більшість осіб даної клінічної групи була 
реабілітована ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати. 
Лікування проводилось як із попередньою ортодонтичною підготовкою 
(дисталізація зубів) -  39 осіб у підгрупі 1Б, так і без неї -  34 особи в підгрупі 1А.

Найбільш численною виявилась підрупа 1Б -  39 осіб. Пацієнтам заміщення 
дефекту ЗР проводили шляхом виготовлення ортопедичних конструкцій з опорою 
на дентальні імплантати після усунення деформації ЗР шляхом дисталізації молярів 
за допомогою ортодонтичного апарата власної конструкції. Ортодонтичні апарати 
виготовляли лабораторним шляхом для кожного пацієнта індивідуально. 
Обов’язковою умовою виконання апарата було виготовлення SetUp -  моделі за 
стандартною методикою для перевірки можливості правильного переміщення зубів.

В умовах недостатньої щільності кісткової тканини та станах після аугментації 
кістковопластичного матеріалу діяли наступним чином. Після шести міс періоду 
остеоінтеграції на верхній щелепі, та трьох міс на нижній, пацієнтам цієї групи було 
проведено протезування за таким протоколом: формувач ясен установлювався 
строком на 1 міс, через міс встановлювали абатмент із тимчасовою провізорною 
коронкою поза оклюзією, далі на один міс виготовляли тимчасову коронку, яка 
сприймала оклюзійне навантаження, й на заключному етапі фіксували постійну 
коронку з оклюзійними співвідношеннями відповідно до концепції захищеної 
оклюзії. Оклюзійні співвідношення були вивірені таким чином, щоб контакт «зуб- 
імплантат» виникав лише після сильного змикання зубних рядів. Контакти в ділянці 
«зуб-імплантат» були пришліфовані на оклюзійному папері товщиною 200 мкм.

Лікування хворих у підгрупі 1В у кількості вісім осіб проводили шляхом 
заміщення малого дефекту ЗР апаратом для мезіалізації жувальної групи зубів 
власної конструкції. Однією з ключових умов використання даної методики, була 
наявність антагонуючого зуба для останнього моляра після завершення лікування. 
Ортодонтичні апарати виготовляли лабораторним шляхом для кожного пацієнта 
індивідуально. Обов’язковою умовою виконання апарата було виготовлення SetUp- 
моделі за стандартною методикою для перевірки можливості правильного 
переміщення зубів. Лікування вважали закінченим за відсутності дефекту ЗР, 
наявності щільного контакту між кільцями опорних та переміщуваних зубів та 
встановленні їх у правильне оклюзійне співвідношення з антогонуючими зубами.

Після закінчення лікування пацієнтам проводили вибіркове пришліфовування 
переміщуваних зубів із метою усунення передчасних контактів і створення 
множинної ковзної оклюзії, рекомендували використання знімного ретенційного 
ортодонтичного апарата з метою попередження виникнення рецидиву протягом 
1 року та проходити контрольний огляд 1 раз на 6 міс.

Пацієнтам підгрупи 1 Г для заміщення включених дефектів ЗР при відсутності 
умов для встановлення дентальних імплантатів виготовляли мостоподібні протези. 
Залежно від показників ЕОД, стану твердих тканин зубів, обмежуючих дефект, 
протяжності дефекту ЗР та стану тканин пародонта, зуби лишали вітальними або
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проводили ендодонтичну підготовку. Покриття зуба коронкою не вважали за показ 
для ендодонтичної підготовки зуба.

Проведені ЕМГ дослідження засвідчили, що в осіб із дефектами ЗР, через 6 міс 
після завершення лікування, відбувалися виражені в тій чи іншій мірі функціональні 
зміни в діяльності жувальних м ’язів, які полягали в зниженні біоелектричної 
активності, середньої амплітуди їхніх біопотенціалів, як при проведенні 
функціональної проби «максимальне стиснення жувальних м ’язів у положенні ЦО», 
так і при проведенні проби «довільного жування». Найбільші зміни нами 
спостерігалися в осіб із давністю утворення дефектів від 11 до 16 років, що, на нашу 
думку, пов’язано зі значною давністю видалення зуба і вираженістю деформації 
ЗЩС.

Зокрема, в осіб підгрупи 1А, так через 6 міс після завершення лікування була 
відсутня статистична достовірність у досліджуваних показниках середньої 
амплітуди стиснення (мкВ) 775±8,6 на стороні дефекту, проти 782±29,4 в групі 
контролю, середньої амплітуди жування (мкВ) 792±8,5 на стороні дефекту, проти 
808±18,9 групи контролю. Також зменшилась тривалість фази спокою (мсек) із 
відповідно 230±5,1 на стороні дефекту та 191±5,8 на інтактній стороні до 185±6,5 на 
інтактній стороні та 177±5,9 стороні дефекту, що статистично не відрізняється від 
показників контрольної групи 172±12,9 (р>0,05). Значення коефіцієнту «К« в осіб 
підгрупи 1А після завершення лікування становило 1,10±0,02 та 1,08±0,03, проти 
1,05±0,04 осіб контрольної групи та статистично відрізнялось (р<0,05) від 
показників досліджуваного параметру до лікування, а саме 1,59±0,03 на стороні 
дефекту та 1,18±0,02.

Найкращих показників БЄА жувальних м ’язів із точки зору наближення до осіб 
контрольної групи вдалось досягнути в пацієнтів підгрупи 1Б, яким перед 
заміщенням дефекту ЗР проводили дисталізацію зубів, конвергованих у сторону 
дефекту ЗР, а в подальшому здійснювали протезування з опорою на дентальний 
імплантат. Через 6 міс після завершення лікування ми не відмічали статистично 
достовірної різниці за даними середньої амплітуди стиснення, середньої амплітуди 
жування, тривалості фази активності, тривалості фази спокою та значення 
коефіцієнту «К». Отримані результати узгоджуються з даними літератури 
(Дворник В.М., 2008, 2009).

У пацієнтів, котрим заміщували дефекти ЗР мостоподібними протезами 
(підгрупа 1Г), попри наближення показників БЕА жувальних м ’язів, після 
завершення лікування, до осіб із контрольної групи, більшість показників мала 
статистично значиму відмінність, а саме, на стороні дефекту коефіцієнт «К« 
становив 1,14±0,02, проти 1,05±0,04 в осіб контрольної групи (р<0,05), а середня 
амплітуда жування на інтактній стороні становила 776±9,4, проти 804±19,3 в осіб 
контрольної групи (р<0,05).

При порівнянні ідентичних показників на стороні дефекту та інтактній стороні 
ЗР після завершення лікування в пацієнтів всіх підгруп, слід відмітити відсутність 
достовірної відмінності показників (р>0,05).

Оцінюючи показники індексу GV в пацієнтів підгруп 1А, 1Б та 1В значення 
індексу через 6 міс після завершення лікування були на рівні 1,11±0,055, 1,16±0,055 
та 1,22±0,069 відповідно, що відповідало доброму стану гігієни ротової порожнини
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та статистично не відрізнялися від показників контрольної групи 0,98±0,024 
(p>0,05). Найгірший рівень гігієни ротової порожнини ми спостерігали в підгрупі 
пацієнтів яким заміщення дефекту ЗР відбувалось шляхом виготовлення 
мостоподібного протезу 1Г. Рівень гігієни був переважно на задовільному і 
незадовільному рівні та складав (1,98±0,065) бала, що статистично більше за 
показник осіб контрольної групи 0,98±0,024 (p<0,05) та фактично не відрізнявся від 
стану перед початком лікування 1,84±0,050. Покращення в показниках ми 
пояснюємо дієвими уроками гігієни за доглядом ротової порожнини.

Дещо іншу тенденцію спостерігали при оцінці показників індексу ФВ. 
У пацієнтів підгруп 1А, 1Б та 1В значення індексу через 6 міс після завершення 
лікування відповідали переважно задовільному стану ротової порожнини.

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із наявними 
дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, порівняно з нормою, було обстежено за 
допомогою Т-Scan ІІІ 38 пацієнтів віком від 18 до 29 років із дефектами ЗР через 
6 міс після лікування різними методиками, у тому числі й контрольну групу 
(12 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду з інтактними ЗР.

Можемо відмітити, що найкращі результати, наближені до показників 
контрольної групи, було отримано в пацієнтів підгрупи 1А, а найгірші в 1Г. 
Водночас слід відмітити, що в усіх підгрупах дослідження отримані показники були 
достовірно кращі за дані отримані перед початком лікування.

Так, площа оклюзійних контактів на початку лікування в осіб віком від 18 до 
29 років із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД становила 21,1±0,29, в осіб контрольної 
групи -  37,6±0,45. Після завершення лікування в пацієнтів підгрупи 1А та 1Б було 
отримано найближчі параметри до показників контролю, а саме 36,2±0,31 та 
36,3±0,38 відповідно (р>0,05), а в підгрупах 1 В та 1 Г дещо гірші результати, а саме 
31,2±0,46 та 32,2±0,38, що достовірно відрізнялось від осіб контрольної групи 
(р<0,05).

Для визначення клініко-патогенетичних особливостей перебігу часткової 
втрати зубів із метою обрання раціональних методів комплексного лікування і 
реабілітації осіб від 30 до 44 років із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, нами було 
проведено обстеження з застосуванням клінічних і спеціальних методів 
162 пацієнтів цієї вікової групи, що склало 35,6 % від загальної кількості 
обстежених. Вибір методу лікування обґрунтовувався як за результатами клінічних 
та спеціальних досліджень зазначеного контингенту осіб, так і на основі аналізу 
результатів експериментальних досліджень.

Більшість пацієнтів даної клінічної групи, а саме 42 та 54 особи, мали дефекти 
ЗР із давністю утворення від 3 до 6 та від 7 до 10 років. Тільки в 31 пацієнта 
з 162 було діагностовано дефект ЗР із давністю утворення до 3 років.

Згідно з аналізом результатів клініко-лабораторного обстеження, форми ЗЩД, 
давності утворення дефектів ЗР, показників щільності кісткової тканини, ступеня 
васкуляризації, та прогнозу перебігу захворювання, а також патоморфологічних 
досліджень та математичного моделювання, пацієнтів даної вікової групи в 
кількості 80 осіб відповідно до методик усунення ЗЩД та заміщення дефектів ЗР 
було розподілено на 4 підгрупи. Слід зазначити, що методи реабілітації пацієнтів 
даної групи не відрізнялись від пацієнтів 1-ї вікової групи. Єдиною відмінністю був
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кількісний розподіл пацієнтів у підгрупах, а саме до підгрупи 2А увійшло 
14 пацієнтів, підгрупу 2Б склали -  42 пацієнти, підгрупу 2В -  12 пацієнтів та 
підгрупу 2Г -  12 пацієнтів. Як видно, переважна більшість осіб даної клінічної 
групи була реабілітована ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 
імплантати. Лікування проводили як із попередньою ортодонтичною підготовкою 
(дисталізація зубів) -  42 осіби в підгрупі 2Б, так і без неї -  14 осіб у підгрупі 2А.

Перед початком лікування ми спостерігали значні статистично достовірні зміни 
у визначених показниках БЕА жувальних м ’язів у пацієнтів із дефектами ЗР, 
порівняно з контрольною групою, тоді як через 6 міс після завершення лікування 
отримані дані вказують на наближення показників ЕМГ у пацієнтів із дефектами ЗР, 
ускладнених ЗЩД, до показників осіб контрольної групи.

Зокрема, у підгрупі 2Б, де дентальній імплантації передувала ортодонтична 
підготовка у вигляді дисталізації конвергованих зубів у ділянку дефекту ЗР середня 
амплітуда стиснення на стороні дефекту ЗР збільшилася до (774±9,1) мкВ. проти 
(498±10,6) мкВ до лікування (р < 0,05) і наблизилася до показників контрольної 
групи -  (781±29,1) мкВ. На інтактній стороні ЗР даний показник також через 6 міс 
після завершення лікування був у межах норми. Середня амплітуда жування в осіб 
підгрупи 2Б у визначений термін після завершення лікування на стороні дефекту 
становила (799±8,8) мкВ, на інтактній стороні -  (802±9,0) мкВ. проти аналогічних 
показників контрольної групи -  (807±18,5) мкВ (р > 0,05). Тоді як на початку 
лікування цей показник складав (530±9,2) мкВ на стороні дефекту та (768±9,9) мкВ 
на інтактній стороні ЗР.

Значення коефіцієнту «К« в осіб підгрупи 2Б після завершення лікування 
прийшло до норми і становило на стороні дефекту 1,07±0,02 і на інтактній стороні -  
1,05±0,03, проти контролю -  1,04±0,03 (р > 0,05), що достовірно менше за середній 
показник, отриманий до початку лікування -  1,57±0,0 (р < 0,05) на стороні дефекту 
та 1,17±0,03 (р < 0,05) на інтактній стороні ЗР.

Оцінюючи показники гігієнічного індексу GV у пацієнтів підгруп 2А, 2Б та 2В 
значення індексу через 6 міс після завершення лікування були на рівні 1,14±0,054, 
1,12±0,045 та 1,25±0,052 відповідно, що відповідало доброму стану гігієни ротової 
порожнини та статистично не відрізнялися від показників контрольної групи -  
1,09±0,040 (p > 0,05).

Найгірший рівень гігієни ротової порожнини ми спостерігали в підгрупі 2Г у 
пацієнтів, яким заміщення дефекту ЗР відбувалось шляхом виготовлення 
мостоподібного протезу. Рівень гігієни був переважно на задовільному і 
незадовільному рівні та складав (1,79±0,069) бала, що статистично більше за 
показник осіб контрольної групи (1,09±0,040) (р < 0,05) та фактично не відрізняється 
від стану перед початком лікування (2,14±0,048).

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із наявними 
дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, порівняно з нормою, було обстежено за 
допомогою Т-Scan ІІІ 43 пацієнти віком від 30 до 44 років із дефектами ЗР через 
6 міс після лікування різними методиками, у тому числі, й контрольну групу 
(10 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду з інтактними ЗР.

Найкращі результати, було отримано в пацієнтів підгрупи 1Б, а найгірші в 
підгрупах 2В та 2Г. У той же час слід відмітити, що в усіх підгрупах дослідження
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отримані показники були достовірно кращі за дані отримані перед початком 
лікування та наближалися до даних контрольної групи.

Оцінюючи площу оклюзійних контактів, слід зазначити, що на початку 
лікування в осіб віком від 30 до 44 років із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД цей 
показник становив 20,1±0,27, в осіб контрольної групи -  37,6±0,45.

Після завершення лікування в пацієнтів підгрупи 2А та 2Б було отримано 
найближчі параметри до показників контролю, а саме 36,9±0,36 та 36,8±0,32 
відповідно, (р > 0,05), а в підгрупах 2В та 2Г дещо гірші результати, а саме 30,1±0,49 
та 33,2±0,41, що достовірно відрізнялися від осіб контрольної групи (р < 0,05).

Аналізуючи час дизоклюзії, найгірший показник ми отримали в підгрупі 2Г при 
відновленні дефекту ЗР мостоподібними протезами, а саме 0,35±0,03, що достовірно 
більше за показник контрольної групи, але істотно відрізняється від стану до 
лікування. Найкращі результати вдалося отримати в підгрупі 2Б (0,30±0,02): 
у пацієнтів, дефект ЗР яким був відновлений ортопедичною конструкцією на 
дентальному імплантаті з попередньою ортодонтичною підготовкою. Аналогічна 
ситуація спостерігалася і при розгляді таких досліджуваних показників як індекс 
асиметрії сили між сторонами та час настання максимальної кількості зубних 
контактів. Отримані результати узгоджуються з даними літератури (Kerstein R.B. et 
al., 2012, 2014).

Для визначення клініко-патогенетичних особливостей перебігу часткової 
втрати зубів із метою обрання раціональних методів комплексного лікування і 
реабілітації осіб із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД третьої вікової групи 
(45-59 років), нами було проведено обстеження з застосуванням клінічних і 
спеціальних методів у 155 пацієнтів цієї вікової групи, що склало 34,1 % від 
загальної кількості обстежених. Вибір методу лікування обґрунтовувався як за 
результатами клінічних та спеціальних досліджень зазначеного контингенту осіб, 
так і на основі аналізу результатів експериментальних досліджень.

Принциповою клініко-патогенетичною відмінністю характеру ЗЩД у хворих 
зазначеної вікової групи було те, що при наявності поодинокого дефекту в бічній 
ділянці ЗЩД були значно виражені, порівняно з хворими першої та другої клінічних 
груп, що можна пояснити давністю утворення дефектів ЗР (у 60 % осіб -  більше 
7 років). Тільки в 7,1 % осіб третьої групи були відсутні ЗЩ Д.

Треба зазначити, що у 80 % пацієнтів даної групи відбулася значна резорбція 
коміркового відростка в ділянці дефекту, особливо у вестибуло-оральній площині, 
тому медіальне переміщення широкого кореня моляру всередині вузького 
коміркового відростка буде відбуватися дуже повільно і може призвести до 
ускладнень у вигляді оголення коренів. Тому, при зазначених топографо- 
анатомічних умовах, мезіалізація зубів не проводилася. Також у 40 % обстежених 
зазначеної вікової групи спостерігалися фасетки підвищеного стирання на 
контактуючих поверхнях опорних горбків премолярів і молярів поряд із дефектом 
ЗР, а в 46 % були присутні ознаки підвищеного стирання опорних горбків 
премолярів і молярів із протилежної від дефекту сторони, що свідчить про 
формування однобічного типу жування. Із зазначеного контингенту осіб третьої 
клінічної групи комплексне лікування нами було проведено 72 пацієнтам.

Характер обраного лікування ЗЩД носив комплексний характер і знаходився в
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залежності від ступеня вираженості деформації, супутньої клінічної патології та 
наявних ускладнень.

Згідно з аналізом результатів клініко-лабораторного обстеження, форми ЗЩД, 
давності утворення дефектів ЗР, показників щільності кісткової тканини, ступеня 
васкуляризації, та прогнозу перебігу захворювання, а також патоморфологічних 
досліджень та математичного моделювання, пацієнтів даної вікової групи в 
кількості 72 осіб, відповідно до методик усунення ЗЩД та заміщення дефектів ЗР, 
було розподілено на 4 підгрупи, а саме:

Підгрупа 3А -1 1 особам із ЗЩД мінімальної вираженості проводили усунення 
деформацій ЗР шляхом пришліфовування відповідних поверхонь коронок 
конвергуючих зубів, обмежуючих дефект та зубів, позбавлених антагоністів у бік 
дефекту ЗР протилежної щелепи, із безпосереднім захистом пришліфованих 
поверхонь та подальшим заміщенням дефекту ЗР ортопедичними конструкціями з 
опорою на дентальні імплантати за класичним двохетапним протоколом.

Підрупа 3Б -  19 пацієнтам усували деформацію ЗР шляхом ортодонтичної 
підготовки (дисталізація зубів, обмежуючих дефект дистально за допомогою 
ортодонтичного апарата власної конструкції, Патент України на корисну модель 
№ 116711 від 25.05.2017 р.) із подальшим заміщенням дефекту ЗР ортопедичними 
конструкціями з опорою на дентальні імплантати з поступовим оклюзійним 
навантаженням.

Підрупа 3В -  27 пацієнтам усували деформацію ЗР шляхом пришліфовування 
відповідних поверхонь коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект та 
висунутих зубів у бік дефекту ЗР, із подальшим захистом пришліфованих 
поверхонь, а дефект ЗР заміщували мостоподібним протезом.

Підрупа 3Г -  15 пацієнтів, в яких формування ЗЩД, унаслідок часткової втрати 
зубів відбувалося на фоні захворювань тканин пародонта, зубне протезування 
суміщували з усуненням травматичної оклюзії та шинуванням рухомих зубів із 
застосуванням незнімної шинуючої конструкції.

Клінічною особливістю реабілітації пацієнтів підгрупи 3А третьої клінічної 
групи (11 осіб) була недостатня пропозиція кісткової тканини беззубої ділянки 
щелепи, тому встановлення внутрішньокісткового дентального імплантату 
здебільшого супроводжувалось аугментацією кісткової тканини, а заміщення 
дефекту ЗР ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні імплантати 
відбувалося за двоетапною методикою та поступовим оклюзійним навантаженням. 
Створення місця для супраконструкції, передбачало часткове пришліфовування 
апроксимальних поверхонь коронок зміщених зубів, обмежуючих дефект ЗР та 
зубів, позбавлених антагоністів у бік дефекту зубного ряду протилежної щелепи, із 
безпосереднім захистом пришліфованих та відполірованих поверхонь емаль- 
герметизуючим ліквідом.

Клінічною особливістю реабілітації пацієнтів, що склали підгрупу 3Б третьої 
клінічної групи, (19 осіб) було, у відповідності до показників щільності кісткової 
тканини коміркового відростка, вікових атеросклеротичних змін судин та 
васкуляризації тканин пародонта, зниження активності процесів резорбції-апозиції 
кісткової тканини термін усунення деформації ЗР ортодонтичним методом 
збільшувався на 4-6 міс,і з відповідним збільшенням ретенційного періоду.

http://uapatents.com/2017/05/25
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У подальшому заміщенням дефекту ЗР ортопедичними конструкціями з опорою на 
дентальні імплантати.

Ортопедичне лікування хворих підгрупи 3В третьої клінічної групи 
(27 пацієнтів) передбачало усунення деформації ЗР шляхом пришліфовування 
коронок конвергуючих зубів, обмежуючих дефект та висунутих зубів у бік дефекту 
ЗР, із подальшим захистом пришліфованих поверхонь емаль-герметизуючим 
ліквідом, а дефект ЗР заміщували мостоподібним протезом. Слід відмітити, що в 
даної групи пацієнтів нерідко формування ЗЩД відбувалося внаслідок часткової 
втрати зубів на фоні патологічного стирання твердих тканин зубів першого ступеню. 
У такому разі комплекс заходів включав усунення деформацій ЗР шляхом 
зішліфовування горбків зубів у ділянці деформації з наступним заміщенням 
дефектів ЗР зубними протезами раціональних конструкцій. При наявності ознак 
бруксизму, після фіксації зубного протеза, на період адаптації до ортопедичної 
конструкції додатково хворим виготовляли еластичну капу, якою рекомендували 
користуватися в нічний час.

Для можливого прогнозу і профілактики негативних наслідків глибокого 
препарування, а також визначення шляхів його раціонального проведення врахували 
такі показники, як: висота, вестибуло-оральні та мезіо-дистальні розміри клінічної 
коронки опорних зубів; виразність екватора, конусність та інші особливості форми; 
величина пульпової камери та її топографія; оклюзійні взаємовідношення з зубами- 
антагоністами; ступінь деформації зубного ряду; вік пацієнта. Препарування 
проводили з максимальним збереженням тканин зуба. Відпрепаровані коронки зубів 
обов’язково покривали засобами захисту та тимчасовими коронками.

Особливістю ортопедичного лікування хворих підгрупи 3Г третьої клінічної 
групи (15 пацієнтів), в яких формування ЗЩД унаслідок часткової втрати зубів 
відбувалося на фоні захворювань тканин пародонта, зубне протезування суміщували 
з усуненням травматичної оклюзії та шинуванням рухомих зубів із застосуванням 
незнімної шинуючої конструкції.

Зазвичай, для виготовлення ортопедичних конструкції при заміщенні дефектів 
ЗР застосовували як металокерамічні коронки, так і сучасні конструкції 
безметалових зубних протезів, виготовлених за технологіями CAD/CAM та 
пресування. Окрім вищезазначених класичних технологій, виготовлення зубних 
протезів застосовували також адитивні технології.

Через 6 міс після заміщення дефектів ЗР показники ЕМГ в осіб усіх підгруп 
наближалися до норми та були дещо кращими в осіб підгрупах 3А та 3Б. Зокрема, у 
підгрупі 3Б, можемо відмітити, що середня амплітуда стиснення на стороні дефекту 
ЗР збільшилась до (789±8,5) мкВ, проти (448±10,6) мкВ до лікування (р<0,05) і 
наблизилася до показників контрольної групи -  (761±12,1) мкВ. На інтактній 
стороні ЗР даний показник також через 6 міс після завершення лікування був у 
межах норми.

Середня амплітуда жування в осіб підгрупи 3Б у визначений термін після 
завершення лікування на стороні дефекту становила (789±8,5) мкВ, на інтактній 
стороні -  (798±9,1) мкВ проти аналогічних показників контрольної групи -  
(798±17,7) мкВ (р>0,05), тоді як на початку лікування цей показник складав 
(520±9,0) мкВ на стороні дефекту та (758±9,8) мкВ на інтактній стороні ЗР.
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Значення коефіцієнту «К» в осіб підгрупи 3Б після завершення лікування 
прийшло до норми і становило на стороні дефекту 1,09±0,02 і на інтактній стороні -  
1,07±0,03, проти контролю -  1,06±0,04 (р>0,05), що достовірно менше за середній 
показник, отриманий до початку лікування 1,80±0,05 (р<0,05) на стороні дефекту та 
1,27±0,03 (р<0,05) на інтактній стороні ЗР.

Аналіз оклюзійних взаємовідношень та ступінь функціональної реабілітації, за 
даними електроміографії, засвідчують ефективність застосованих методів лікування, 
незважаючи на дещо гірші показники в пацієнтів, реабілітованих за допомогою 
мостоподібних протезів.

Так, оцінюючи показники індексу GV, у пацієнтів підгруп 3А та 3Б значення 
індексу через 6 міс після завершення лікування були на рівні 1,21±0,064 та 
1,19±0,055 відповідно, що відповідало доброму стану гігієни ротової порожнини та 
статистично не відрізнялися від показників контрольної групи -  1,18±0,045 (p>0,05). 
Найгірший рівень гігієни ротової порожнини ми спостерігали в підгрупах пацієнтів, 
яким заміщення дефектів ЗР відбувалося шляхом виготовлення мостоподібних 
протезів 3В та 3Г. Рівень гігієни був, переважно, на задовільному і незадовільному 
рівні та складав (1,45±0,051) та (1,89±0,069) бала відповідно в групах 3В та 3Г, що 
статистично більше за показник осіб контрольної групи -  (1,18±0,045) (p<0,05) та 
фактично не відрізнявся від стану перед початком лікування (2,19±0,080).

Разом із тим, аналіз стану гігієни ротової порожнини засвідчив, що 
застосування мостоподібних протезів, за рахунок наявності промивної конструкції в 
ділянці штучного зуба, є додатковими ретенційними елементами для залишків їжі, 
який сприяє погіршенню гігієни ротової порожнини і потребує оволодіння хворими 
додатковими гігієнічними навичками і підвищеної гігієни.

Для вивчення функціональних показників оклюзії в пацієнтів із наявними 
дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, порівняно з нормою, було обстежено за 
допомогою Т-Scan ІІІ 37 пацієнтів віком від 45 до 59 років із дефектами ЗР через 
6 міс після лікування різними методиками, у тому числі, й контрольну групу 
(13 осіб) пацієнтів цього ж вікового періоду, з інтактними зубними рядами.

Найкращі результати, наближені до показників контрольної групи, було 
отримано в пацієнтів підгруп 3А та 3Б, а найгірші -  у підгрупах 2В та 2Г. У той же 
час слід відмітити, що в усіх підгрупах дослідження отримані показники були 
достовірно кращі за дані, отримані перед початком лікування.

Площа оклюзійних контактів на початку лікування в осіб віком від 45 до 
59 років із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, становила 18,1±0,27, в осіб 
контрольної групи -  36,6±0,55. Після завершення лікування в пацієнтів підгрупи 3А 
та 3Б було отримано найближчі параметри до показників контролю, а саме 35,8±0,36 
та 35,9±0,32 відповідно (р>0,05), а в підгрупах 3В та 3Г дещо гірші результати, а 
саме 31,1±0,39 та 28,2±0,42, що достовірно відрізнялися від осіб контрольної групи 
(р<0,05).

Аналізуючи час дизоклюзії, найгірший показник ми отримали в підгрупі 2Г при 
заміщенні дефекту зубного ряду мостоподібними протезами, а саме 0,38±0,03, що 
достовірно більше за показник контрольної групи, але істотно відрізняється зі 
станом до лікування. Ці дані можна пояснити наявністю захворювань тканин 
пародонта. Найкращі результати вдалось отримати в підгрупі 3Б (0,34±0,02) у
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пацієнтів, дефект зубного ряду яким був відновлений ортопедичною конструкцією 
на дентальному імплантаті з попередньою ортодонтичною підготовкою. Аналогічна 
ситуація простежується і при розгляді таких досліджуваних показників як індекс 
асиметрії сили між сторонами та час настання максимальної кількості зубних 
контактів.

Таким чином, аналіз результатів проведених досліджень підтверджує 
ефективність запропонованих алгоритмів комплексного лікування дефектів ЗР, 
ускладнених ЗЩД, методів профілактики та прогнозування імовірності розвитку 
ускладнень та функціональної реабілітації стоматологічних хворих.

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі представлено експериментально-клінічне обґрунтування 

та наукове вирішення важливої проблеми ортопедичної стоматології -  підвищенню 
ефективності ортопедичного лікування хворих із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, 
шляхом уточнень патогенетичних механізмів, клініко-патогенетичного 
обґрунтування раціональних методів комплексного лікування та функціональної 
реабілітації, удосконалення методів діагностики, профілактики та прогнозування 
ускладнень.

1. Отримані результати досліджень засвідчили, що клінічні форми та ступінь 
вираженості ЗЩД, залежала від віку пацієнта, давності утворення дефекту та 
анатомо-фізіологічних параметрів ЗЩС і проявлялися у вигляді повороту зуба 
навколо вертикальної осі (7 %), нахилу зубів в ділянку дефекту (25,6 %), корпусного 
переміщення зубів в ділянку дефекту (12,3 %) та комбінованих переміщень (29 %) та 
супроводжувалися достовірним погіршенням гігієнічних індексів (p<0,05) у осіб 
всіх вікових груп відповідно до давності утворення дефекту ЗР. У осіб віком 
45-59 років при давності утворення дефектів понад 11 років рівень гігієнічних 
індексів GV та ФВ був на рівні 2,41±0,090 та 4,17±0,090, що достовірно 
відрізняється від показників осіб контрольної групи ідентичного віку 1,13±0,051 та 
1,89±0,063 відповідно.

2. Проведені ЕМГ дослідження у осіб з дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД 
засвідчили виражені функціональні зміни у діяльності жувальних м ’язів у вигляді 
подовження терміну жування, змін ритму жування, співвідношень між 
збуджувальними та гальмівними процесами, зниження біоелектричної активності й 
середньої амплітуди їх біопотенціалів на стороні дефекту ЗР, ускладненого ЗЩД, як 
при проведенні жувальної проби «максимальне стиснення щелеп в положенні 
центральної оклюзії», так і при проведенні жувальної проби «довільне жування» з 
формуванням чіткого стереотипу однобічного жування. Зокрема, значення 
показників коефіцієнта «К» в осіб з давністю утворення дефектів ЗР від 7 до 
10 років значно перевищували показники контрольної групи, що засвідчувало 
значну негативну динаміку функціональної біоелектричної активності -  1,72±0,03 та 
1,79±0,04 для правого і лівого жувальних м ’язів відповідно, проти 1,04±0,04 та 
1,05±0,04 відповідно до правого і лівого жувального м ’яза в пацієнтів контрольної 
групи.

3. Аналіз параметрів мікроциркуляції отриманих за допомогою ЛДФ свідчить, 
що рівень перфузії та компенсаторних можливостей системи мікроциркуляції
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тканин пародонта зубів, позбавлених антагоністів та щелеп в ділянках дефектів 
зубних рядів зменшується відповідно давності утворення дефекту, в той час, як 
показники, отримані в ділянках зубів, межуючих з дефектом ЗР і утримуючих 
висоту прикусу, вказують на реактивне компенсаторне підвищення параметрів 
мікроциркуляції.

4. Проведені оклюзіографічні дослідження засвідчили достовірне збільшення 
індексу асиметрії відносної сили між сторонами при наявних дефектах ЗР, 
ускладнених ЗЩД, порівняно з аналогічними показниками контрольної групи, 
(4,1±0,92 % в осіб контрольної групи, проти 19,4±4,9 % в осіб з дефектами ЗР понад 
11 років р<0,01) а також наявність передчасних контактів і неправильне 
розташування траєкторії сумарного вектора оклюзійного навантаження. Також, 
порівняно з контрольною групою відбувалося достовірне збільшення часу настання 
максимальної кількості зубних контактів (0,19±0,02с в осіб контрольної групи проти 
0,58±0,07с в осіб з дефектами ЗР понад 11 років р<0,01) та часу дизоклюзії 
(0,29±0,02 в осіб контрольної групи, проти 0,61±0,04 в осіб з дефектами ЗР понад 
11 років р<0,01).

5. На підставі проведених морфологічних досліджень визначено характер та 
ступінь морфо-функціональних порушень елементів ЗЩС хворих з частковою 
втратою зубів на фоні атеросклеротичних порушень судинного русла у вигляді 
зменшення товщини трабекул беззубої ділянки коміркового відростка 
(376,28±204,38мкм, (р = 0,02)), зменшення кількості остеоцитів у трабекулах 
периапікальної третини зуба (26,85±7,44 P=0,05) зменшення експресії остеопонтину, 
кількості гідроксипроліну та піридину і як наслідок зменшення продукції кісткового 
матриксу.

6. Відповідно до результатів механіко-математичного моделювання 
встановлено безпосередню кореляційну залежність середньої тривалості 
ортодонтичного лікування від рентгенологічної щільності кісткової тканини. Так 
при рентгенологічній щільності 758,8 HU та 750.0 HU у осіб 1 та 2 вікових груп 
відповідно середня тривалість лікування складала 10 місяців, при рентгенологічній 
щільності 921,4 HU та 855,0 HU у осіб 1 та 2 вікових груп відповідно, середня 
тривалість лікування збільшувалась до 14 місяців.

7. З ’ясовано, що рівень втрати кісткової тканини навколо остеоінтегрованих 
дентальних імплантатів відрізняється залежно від щільності кісткової тканини та 
протоколу ортопедичного навантаження. При визначеній щільність кісткової 
тканини в ділянці дентальної імплантації в межах 850-1250 одиниць Hounsfield, що 
відповідає D2 за C.Misch ступінь втрати кісткової тканини, залежно від характеру 
оклюзійного навантаження виявилася недостовірною, разом з тим, при визначеній 
щільністю 350-850 одиниць Hounsfield, що відповідає D3 за C. Misch, при 
традиційній методиці протезування через рік відмічена статистично достовірна 
втрата кісткової тканини в межах 1,197±0,033 мм, порівняно з 0,681±0,028 мм 
(р<0,05) при поступовому оклюзійному навантаженні.

8. Обгрунтована клінічна ефективність розробленого протоколу поступового 
оклюзійного навантаження на дентальні імплантати, згідно якого при щільності 
кісткової тканини в досліджуваній ділянці в межах 350-850 та 150-350 одиниць 
Hounsfield, що відповідає D3 та D4 за C. Misch застосовування поступового
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навантаження на дентальний імплантат. Поступове навантаження на дентальний 
імплантат сприяє збереженню сталої кількості кістки навколо нього та пролонгації 
терміну служби ортопедичної конструкції в цілому, особливо при недостатній 
щільності кісткової тканини. При щільності кісткової тканини 850 одиниць 
Hounsfield та більше, що відповідає D1 та D2 за C. Misch доцільно застосування 
класичного двоетапного протоколу.

9. Доведено, що для профілактики ЗЩД та їх ускладнень у хворих з дефектами 
ЗР, планування вибору конструкцій зубних протезів слід проводити на підставі 
комплексного аналізу клінічних, структурних та функціональних порушень з 
урахуванням ступеня адаптаційно-компенсаційних можливостей ЗЩС.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. При плануванні ортодонтичної підготовки до протезування пацієнтів із 

дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, слід враховувати результати механіко- 
математичного моделювання середньої тривалості ортодонтичного лікування, 
залежно від рентгенологічної щільності кісткової тканини. Зокрема, при 
рентгенологічній щільності 758,8 HU середня тривалість лікування складає 
10 місяців, при рентгенологічній щільності 921,4 HU середня тривалість лікування 
збільшується до 14 місяців.

2. Планування вибору конструкцій зубних протезів у хворих із дефектами ЗР 
слід проводити на підставі комплексного аналізу ступеня клінічних, структурних та 
функціональних порушень ЗЩС з урахуванням різного ступеня адаптаційно - 
компенсаторних можливостей тканин пародонта до функціонального навантаження.

3. При визначеній щільності кісткової тканини в ділянці встановлення 
дентального імплантату в межах 350-850 та 150-350 одиниць Hounsfield, що 
відповідає D3 та D4 за C. Misch доцільно застосовування поступового навантаження 
на дентальний імплантат, що сприяє збереженню сталої кількості кістки навколо 
нього та пролонгації терміну служби ортопедичної конструкції в цілому. При 
щільності кісткової тканини 850 одиниць Hounsfield та більше, що відповідає D1 та 
D2 за C. Misch рекомендовано застосування класичного двоетапного протоколу.

4. Пацієнтам яким планується проводити дентальну імплантацію з підозрою на 
вторинний остеопороз доцільно проводити комплексне стоматологічне обстеження з 
метою встановлення порушень репаративного остеогенезу та проведення 
відповідної їх корекції.

5. Для профілактики утворення ЗЩД в осіб із фізіологічними показниками 
структури коміркового відростка доцільно заміщення дефекту ЗР ортопедичними 
конструкціями з застосуванням методу дентальної імплантації.
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У дисертаційній роботі представлено експериментально-клінічне обґрунтування 
та наукове вирішення важливої проблеми ортопедичної стоматології -  підвищення 
ефективності ортопедичного лікування хворих із дефектами ЗР, ускладнених ЗЩД, 
шляхом уточнень патогенетичних механізмів, клініко-патогенетичного 
обґрунтування раціональних методів комплексного лікування та функціональної 
реабілітації, удосконалення методів діагностики, профілактики та прогнозування 
ускладнень. У проведенні дослідження взяли участь 494 пацієнта.

У результаті проведених досліджень удосконалена схема діагностики, 
визначено характер та ступінь морфо-функціональних порушень ЗЩС у хворих із 
частковою втратою зубів, ускладненою ЗЩД, порівняно з нормою у віковому 
аспекті. Створена математична модель та розроблена методика ортодонтичної 
підготовки до протезування хворих із ЗЩД зі застосуванням ортодонтичної 
апаратури власної конструкції. Вивчено патоморфологічні особливості структури 
коміркової кістки в ділянці дефекту зубного ряду при атеросклеротичних змінах 
судинного русла. На основі показників рентгенологічної щільності кісткової 
тканини та типу кісткової тканини уточнені показання до дентальної імплантації та 
алгоритм заміщення дефектів ЗР з опорою на дентальні імплантати та 
обґрунтований протокол поступового навантаження на дентальні імплантати в 
умовах недостатньої щільності кісткової тканини. Галузь -  медицина.

Ключові слова: дефекти зубних рядів, зубощелепні деформації, мезіалізація, 
дисталізація зубів, дентальна імплантація, дискретне оклюзійне навантаження, 
оклюзія.
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специальности 14.01.22. -  стоматология. -  ГВУЗ «Ивано-Франковский
Национальньїй Медицинский Университет», МЗ Украиньї, Ивано-Франковск, 2018.

В диссертационной работе представлень ^кспериментальное обоснование и 
научное решение важной проблеми ортопедической стоматологии -  повьішение 
^ффективности ортопедического лечения больньїх с дефектами ЗР, осложненньїх 
ЗЧД, путем уточнений патогенетических механизмов, клинико-патогенетического 
обоснования методов комплексного лечения и функциональной реабилитации 
больньїх, совершенствование методов диагностики, профилактики и 
прогнозирования осложнений. В проведении исследования приняли участие 
494 пациента.

В результате проведенньїх исследований усовершенствована схема 
диагностики, определен характер и степень морфо-функциональньїх нарушений 
зубочелюстного аппарата у больньїх с детерминированньїми нарушениями 
окклюзии и функциональньїх структур ЗЧС, обусловленньїх частичной потерей 
зубов, осложненной ЗЧД в сравнении с нормой в возрастном аспекте. Создана 
математическая модель и разработана методика ортодонтической подготовки к
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протезированию больньїх с ЗЧД с применением ортодонтической аппаратурьі 
собственной конструкции. Изученьї патоморфологические особенности тканей 
пародонта и структури альвеолярной кости в области дефекта ЗР при 
атеросклеротических изменениях сосудистого русла. На основе изучения характера 
рентгенологической плотности костной ткани и типа костной ткани уточнень 
показания к дентальной имплантации и разработан алгоритм замещения дефектов 
ЗР с опорой на дентальньїе имплантатьі.

Ключевьіе слова: дефектьі зубньїх рядов, зубочелюстньїе деформации, 
мезиализация, дистализация зубов, дентальная имплантация, дискретное 
окклюзионной нагрузки, окклюзия.

ANNOTATION
Bida O.V. Differentiated methods of orthopedic treatment and functional 

rehabilitation of patients with dentition defects complicated by dentoalveolar 
deformation. -  Manuscript.

Thesis is for the scientific degree of Doctor of Medical Sciences іп specialty 14.01.22 -  
stomatology. -  State Higher Educational Institution «Ivano-Frankivsk National Medical 
University» of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018.

The thesis demonstrates the experimental substantiation and scientific solution of the 
important orthopedic dentistry problem -  increasing the efficiency of orthopedic treatment 
of patients with dentition defects, complicated by dentoalveolar deformities, by refining 
the pathogenetic mechanisms, clinico-pathogenetic substantiation of rational methods of 
complex treatment and functional rehabilitation, as well as improving diagnostic methods, 
prevention and predicting complications. Four hundred and ninety-four (494) patients took 
part in the research.

As a result of the studies, the diagnostic scheme was improved, the character and 
degree of morpho-functional disorders of the dentoalveolar apparatus were determined in 
patients with partial loss of teeth, complicated by dentoalveolar deformities, compared 
with the norm in the age aspect.

The obtained results demonstrated that the degree of severity of clinical forms of 
dentoalveolar deformations depended on the patient’s age, the age of defect formation as 
well as the anatomical and physiological parameters of the dentoalveolar deformations. 
The conducted electromyographic studies in persons with dentition defects, complicated 
by dentoalveolar deformations, showed pronounced functional changes in the activity of 
the masticatory muscles in the form of prolongation of the chewing period, changes in the 
rhythm of chewing, the relationship between the exciting and inhibitory processes, the 
decrease in bioelectrical activity and the average amplitude of their biopotentials on the 
dentition defect side, complicated by dentoalveolar deformities. In particular, the values of 
the coefficient «K» in individuals with the age of defects in the dentition range from 7 to 
10 years significantly exceeded the parameters of the control group, which indicated a 
significant negative dynamics of functional bioelectrical activity -  1.72±0.03 and 
1.79±0.04 for the right and left chewing muscles, respectively, against 1.04 ±0.04 and 
1.05±0.04, respectively, to the right and left chewing muscles in the control group.
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Analysis of the parameters of microcirculation obtained with the help of Laser 
Doppler Flowmetry indicates that the level of perfusion and compensatory capabilities of 
the periodontal tissue microcirculation system decreases, respectively, to the age of defect 
formation in the areas of the teeth without antagonists and toothless areas of the jaw teeth, 
while the indices obtained in the areas of the teeth limiting the defect of the dental series, 
indicate a compensatory increase in microcirculation in accordance with the prescription 
of the defect.

The conducted oclosiography studies demonstrated a significant increase in the 
relative strength asymmetry index between the sides with the existing dentition defects, 
complicated by dentoalveolar deformities, as compared to the same parameters of the 
control group (4.1±0.92 % in the controls, vs. 19.4±4 , 9 % for persons with defects of the 
dentition for more than 11 years p <0.01), as well as the presence of premature contacts 
and the incorrect location of the trajectory of the total vector of the occlusal load. 
Furthermore, in comparison with the control group, there was a significant increase in the 
time of the onset of the maximum number of dental contacts (0.19 ±0.02 s in persons of the 
control group vs. 0.58±0.07 s in patients with defects of the dentition more than 11 years 
p <0.01) and the time of disocclusion (0.29±0.02 in the control group, versus 0.61±0.04 in 
patients with defects of the dentition for more than 11 years p <0.01).

The mathematical model has been developed and a technique for orthodontic 
preparation for prosthetics of patients with dentoalveolar deformations with the use of 
orthodontic equipment of our own design has been developed. According to the results of 
mechanical and mathematical modeling, a direct correlation was found between the 
average duration of orthodontic treatment and the radiographic density of bone tissue.

Pathomorphological features of the structure of the collar bone in the area of the 
dentition defect in atherosclerotic changes in the vascular bed were studied. Based on the 
morphological studies, a pathogenetic scheme of secondary osteoporotic changes was 
suggested under the influence of arteriosclerosis and masticatory pressure in the toothless 
alveolar bone. The character and degree of morpho-functional disturbances in the elements 
of the dentoalveolar system of patients with partial loss of teeth against the background of 
atherosclerotic disturbances of the vascular bed in the form of a decrease in the thickness 
of the trabeculae of the toothless section of the alveolar bone (376.28±204.38 ^m 
(p = 0.02)) and a decrease in the number osteocytes in the trabeculae of the periapical third 
of the tooth (26.85±7.44 P = 0.05).

The protocol of gradual loading on dental implants in the conditions of insufficient 
density of bone tissue is scientifically grounded. Depending on the densitometric density 
of bone tissue, a technique for discrete loading of the dental implant has been developed. 
The protocol of gradual loading on dental implants provides for a density of bone tissue in 
the study area in the range 350-850 and 150-350 Hounsfield units, which corresponds to 
D3 and D4 by C. Misch application of a gradual loading on the dental implant. With a 
bone density of 850 units Hounsfield and more, which corresponds to D1 and D2 by
C. Misch recommended the application of a classic two-stage protocol.

Key words: dentition defects, dentoalveolar deformations, mesialization, tooth 
distalization, dental implantation, discrete occlusal loading, occlusion.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ЗЩД -  зубощелепні деформації
СНЩС -  скронево-нижньощелепні суглоби
ЗР -  зубний ряд
ЗЩС -  зубощелепна система
ЦО -  центральна оклюзія
КПКТ -  конусно-променева комп’ютерна томографія
ЛДФ -  лазерна допплерівську флоуметрія
ЕМГ -  електроміографія
КСІ -  коефіціент стабільності імплантату
ФВ -  індекс Федорова-Володкіної
GV -  індекс Green-Vermillion.
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