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АНОТАЦІЯ 

Бульбук О. В. Клініко-експериментальне обґрунтування ортопедичного 

лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22. – стоматологія. 

Підготовка здійснювалася в ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», 2019 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню методик діагностики та 

обґрунтуванню вибору методу лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів  

Актуальність дослідження зумовлена тим, що дефекти твердих тканин 

коронки зуба найчастіше утворюються внаслідок карієсу, некаріозних уражень 

у вигляді гіпоплазії, флюорозу, патологічного стирання, травми зубів, а також 

вроджених вад формування емалі та дентину в дітей. У сучасній клінічній 

практиці стоматологам для заміщення дефектів твердих тканин зуба 

запропоновано методики прямої, непрямої та напівпрямої реставрації. 

Ускладнення після реставрації часто зумовлені помилками, які допускають 

лікарі-стоматологи на етапі вибору методу лікування. 

Вибір між прямим та непрямим методом реставрації ускладнюється тим, 

що залежить не від об’єктивних чинників, а від власних знань, звичок, переваги 

та «стереотипів» лікаря-стоматолога щодо лікування таких патологій; згоди 

пацієнта, його фінансових можливостей та інших чинників, які не мають нічого 

спільного з методами доказової медицини. Таким чином, проблема вибору 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів потребує досконалого 

вивчення та розробки нових підходів згідно з принципами доказової медицини. 

Усе це дає підстави вважати проблему вибору методу лікування дефектів 

твердих тканин зубів надзвичайно важливою, а це дослідження – актуальним. 

Мета дослідження полягала в підвищенні ефективності ортопедичного 
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лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів шляхом удосконалення 

клінічної діагностики та розробки алгоритму стоматологічного лікування. 

Відповідно до мети дослідження були сформовані такі завдання: 

1. Вивчити розповсюдженість та клінічні особливості дефектів 

твердих тканин зубів, що впливають на вибір методу їхнього лікування. 

2. Оцінити залежність якості стоматологічного лікування пацієнтів від 

параметрів дефектів твердих тканин зубів. 

3. Удосконалити методики діагностики пацієнтів із патологією 

твердих тканин зубів. 

4. Розробити алгоритм стоматологічного лікування пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів. 

5. Вивчити клінічну ефективність ранніх та віддалених результатів 

запропонованого алгоритму лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів.  

Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань дослідження, 

було проведено ряд клінічних та експериментальних досліджень. Клінічні – для 

оцінки стоматологічного статусу та визначення ефективності проведеного 

лікування, оцінки віддалених результатів; рентгенологічні – для отримання 

додаткових даних про глибину руйнування; математичні – для визначення 

об’ємів коронок кожної групи зубів; механіко-математичні – для моделювання 

контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба та уточненої оцінки міцності 

цієї композиції; антропометричні – для визначення об’ємів зубів, дефектів 

твердих тканин різних груп зубів та визначення об’ємів коронкової частини і 

пульпової камери; статистичні – для визначення вірогідності отриманих 

результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про 

поширеність різних видів дефектів твердих тканин в обстежених пацієнтів, які 

проживають на Прикарпатті. 

Підтверджено, що помилки на етапі вибору методу лікування дефектів 

твердих тканин зубів призводять до клінічних ситуацій із несприятливим 
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прогнозом для таких зубів, аж до їхньої втрати.  

Уперше на підставі механіко-математичного моделювання контактної 

взаємодії реставрації з тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення 

міцності, товщина стінки пошкодженого зуба повинна задовольняти умову 

0,175h D . Чим менша товщина стінки коронки, тим у тканинах зуба 

виникають більші кільцеві напруження, підвищуються темпи зростання 

кільцевих напружень при збільшенні коефіцієнта Пуассона реставраційного 

матеріалу, а цей процес наступає стрімкіше зі збільшенням величини дефекту. 

Обгрунтовано, що великі осьові напруження, які виникають у нелікованих 

зубах із дефектами твердих його тканин, призводять до їхніх переломів. 

Побудована механіко-математична модель контактної взаємодії реставрації з 

твердими тканинами зуба справджується у випадках більшого оклюзійного 

навантаження, що сприймає сама реставрація. Чим більший об’єм дефекту, тим 

більш чутлива відновлена структура до фізико-механічних характеристик 

реставрації, тим важливіший вибір матеріалу. Доведено, що старіння 

реставраційного матеріалу (що актуальніше для пломбувальних матеріалів) 

призводить до збільшення еквівалентних напружень у тканинах зуба, 

знижуючи міцність реставрації. 

Уточнено антропометричні розміри об’ємів коронок різних груп зубів, 

об’ємів коронкових порожнин зубів та об’ємів дефектів твердих тканин. 

Проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC (volume index of 

cavity) для дефектів різних груп зубів дозволили оцінити величину втрати 

твердих тканин зуба при лікуванні пацієнтів із цією патологією.  

Уперше за допомогою запропонованих нами електронного Excel-

калькулятора для розрахунку об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів 

дефектів твердих тканин зубів в клінічних умовах обраховано значення VIC, що 

покращує об’єктивізацію діагностичного процесу при наявності цієї патології. 

Уперше розроблено анатомо-функціональну систематизацію для 

диференційованої оцінки величини дефектів зубів з метою застосування 

диференційованих діагностично-лікувальних підходів до стоматологічного 
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лікування дефектів твердих тканин зубів. 

Доведено високу клінічну ефективність та переваги запропонованого 

алгоритму вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що 

базується на запропонованій нами систематизації LOV/DD. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

доцільно використовувати для об’єктивізації діагностичного процесу за 

допомогою запропонованих електронного Excel-калькулятора для розрахунку 

об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів дефектів твердих тканин 

зуба в клінічних умовах, що покращить діагностичний процес при наявності 

дефектів твердих тканин зуба. 

Розроблена та впроваджена в практику систематизація приясенних 

дефектів твердих тканин зубів сприяє об’єктивізації діагностичного процесу та 

диференційованому, діагностично-лікувальному підходу при різних клінічних 

варіантах цієї локалізації.  

Розроблена та впроваджена в практику систематизація LOV/DD сприяє 

об’єктивізації діагностичного процесу та прокладає методологічний «місток 

наступності» між терапевтичними і ортопедичними методами лікування 

дефектів твердих тканин зубів. 

Обґрунтовано застосування при плануванні ортопедичного лікування 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів розроблений алгоритм вибору 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на 

запропонованій систематизації LOV/DD і може слугувати критерієм вибору при 

лікуванні вказаної патології. 

У результаті клінічного обстеження пацієнтів встановлено, що тільки в    

5 % випадків спостерігали правильний вибір лікування пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів, яким показано виготовлення непрямої реставрації. 

Проаналізувавши результати дослідження ускладнень у цій групі пацієнтів, 

нами відмічено, що в (39,5±7,9) % випадків спостерігалася невідповідність 

анатомічної форми зуба через дефекти пломби чи неправильне моделювання 

реставрації, у (39,5±7,9) % випадках – відсутність реставрації, у (5,3±3,6) % 
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випадках ми спостерігали перелом зуба «Cracked Tooth», а в (5,3±3,6) % 

випадках – повний перелом зуба «Split Tooth», що привів до його втрати. 

Встановлено, що найбільша кількість дефектів виявлена в жувальній групі 

зубів: зокрема, на молярах виявлено 511 дефектів твердих тканин, що 

становило (38,9±1,3) %, премолярах – 390 дефектів, що склало (29,7±1,3) %, на 

різцях виявлено 339 дефектів – (25,8±1,2) %. Ікла уражаються значно рідше, 

про що свідчить виявлення 72 дефектів, які становлять (5,5±0,6) %. Проведені 

нами дослідження дозволили систематизувати види дефектів для всіх груп зубів 

та оцінити розповсюдженість різних видів дефектів твердих тканин у 

досліджуваних пацієнтів, які проживають на Прикарпатті. 

За результатами механіко-математичного моделювання контактної 

взаємодії реставрації із тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення 

міцності товщина стінки пошкодженого зуба повинна задовольняти умову 

0,175h D , тобто бути не меншою 17,5 % від величини діаметра коронки зуба. 

Із зменшенням товщини стінки коронки в тканинах зуба виникають більші 

кільцеві напруження. На основі проведеного аналізу, ми можемо стверджувати, 

що великі осьові напруження, які виникають у нелікованих зубах із дефектами 

твердих тканин зуба, призводять до їхніх переломів.  

Аналізуючи результати антропометричного дослідження, встановлено, 

що у фронтальній групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова 

порожнина зуба займає до 10 % об’єму його коронки, а в жувальній групі зубів 

верхньої та нижньої щелепи – до 5 % об’єму його коронки. Проведені 

антропометричні дослідження та розрахунки VIC для дефектів різних груп 

зубів дозволяють оцінити величину втрати твердих тканин при лікуванні 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 

Поряд із цим здійснювали математичний розрахунок і обчислення об’ємів 

коронок зубів та об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи зубів. Для 

зручності обчислень об’ємів коронок зубів нами розроблений електронний 

Excel-калькулятор. 

За результатами наших досліджень, першим кроком удосконалення 
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діагностичного процесу дефектів твердих тканин зуба стало вирішення 

проблеми вибору тактики стоматологічного лікування приясенного руйнування 

зуба. Нами запропонований спосіб діагностики і систематизації приясенних 

дефектів твердих тканин зубів.  

Наступним етапом удосконалення діагностичного процесу дефектів 

твердих тканин зуба стало вирішення проблеми систематизації і вибору тактики 

стоматологічного лікування пацієнтів із зазначеною патологією. Запропоновано 

систематизацію дефектів твердих тканин зубів LOV/DD і алгоритм вибору 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на 

систематизації LOV/DD, яка може слугувати критерієм вибору при лікуванні 

даної патології.  

Для перевірки ефективності запропонованого алгоритму було проведено 

лікування згідно з розробленим нами алгоритмом та спостереження за 40 

пацієнтами групи 3. При оцінці ефективності запропонованого алгоритму після 

проведеного нами лікування пацієнтів групи 3 відсоток успішного лікування 

впродовж 12 місяців загалом становив (97,5±2,5) % за критеріями USPHS. 

Лише в одному клінічному випадку (2,5±2,5) % при лікуванні методом прямої 

реставрації вона потребували заміни (з оцінкою Charlie (C). Отримані 

результати досліджень обґрунтовують доцільність використання алгоритму 

вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на 

систематизації LOV/DD. Ефективність запропонованого алгоритму складала 

(97,5±2,5) %. За результатами оцінювання можливості та ефективності 

використання нашої систематизації в клініці встановлено, що вона може 

використовуватися в клінічних умовах для діагностики дефектів твердих 

тканин зуба. 

Таким чином, можна підсумувати, що запропонована систематизація 

заповнює очевидну прогалину в академічних уявленнях про дефекти твердих 

тканин, відкриває перспективи знаходження консенсусу щодо 

диференційованих діагностично-лікувальних підходів при стоматологічному 

лікуванні пацієнтів із цією патологією та прокладає методологічний «місток 
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наступності» між терапевтичними і ортопедичними методами лікування в 

царині лікування дефектів твердих тканин зубів. 

За матеріалами дисертації опубліковано 24 друкованих праці, із них 6 

статей у фахових наукових виданнях України, з яких 2 – огляд літератури, 1 – в 
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The dissertation is devoted to the study of methods of diagnosis and the 

substantiation of the choice of the method of treatment of patients with defects of 

hard tissues of teeth. 

The urgency of the research is due to the fact that defects of hard tissues of 

crowns of a tooth are most often formed as a result of caries, non-carious lesions in 

the form of hypoplasia, fluorosis, pathological abrasion, injuries of teeth, as well as 

congenital defects in the formation of enamel and dentin in children.It is worth noting 

that in modern clinical practice dentists for replacement of defects of hard tissues of 

the tooth are offered methods of direct, indirect and semi-direct restoration. 

Complications after restoration are often due to mistakes made by dental practitioners 

at the stage of choosing a treatment method. 
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The choice between direct and indirect restoration is complicated by the fact 

that it depends not on objective factors but on own knowledge, habits, preferences 

and «stereotypes» of the dentist concerning the treatment of such pathologies; the 

consent of the patient, his financial capabilities and other factors that have nothing to 

do with evidence-based medicine. Thus, the problem of choosing a method for 

treating defects in hard tissue of teeth requires thorough study and development of 

new approaches in accordance with the principles of evidence-based medicine. 

All this gives reason to consider the problem of choosing a method of 

treatment of defects of hard tissue of teeth is extremely important, and this research is 

relevant. 

The purpose of the research was to increase the effectiveness of orthopedic 

treatment of patients with defects in solid dental tissues by improving clinical 

diagnosis and developing dental treatment algorithm. 

In accordance with the purpose of the research, the following tasks were 

formed: 

1. To study the prevalence and clinical features of defects in hard tissues of 

teeth that influence the choice of the method of their treatment. 

2. To evaluate the dependence of the quality of dental treatment of patients on 

the parameters of defects of hard tissues of teeth. 

3. To improve methods of diagnostics of patients with pathology of hard 

tissues of teeth. 

4. To develop the algorithm of dental treatment of patients with defects of hard 

tissues of teeth. 

5. To study the clinical effectiveness of early and distant results of the 

proposed algorithm for the treatment of patients with defects in solid dental tissues. 

According to the goal and the current research objectives, a number of clinical 

and experimental researches were conducted. Experimental research included 

anthropometric researches, mechanical and mathematical modeling of contact 

interaction of restoration with tooth tissues, methods of mathematical calculation and 
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calculation of volume of crowns of teeth and volume of dental cavities for each group 

of teeth. 

Scientific novelty of the obtained results. The scientific data on the 

prevalence of various types of defects of solid tissues in surveyed patients living in 

the Carpathian region have been supplemented.  

It is confirmed that errors at the stage of choosing a treatment method for 

defects in hard tissues of teeth lead to clinical situations with an unfavorable 

prognosis for such teeth, up to their loss. 

For the first time, based on the mechanic-mathematical modeling of the contact 

interaction of restoration with the tissues of the tooth, have established that in order to 

provide strength, the thickness of the wall of the damaged tooth must satisfy the 

condition 0,175h D . The smaller thickness of the crown wall in those tooth tissues 

there are large ring tensions, the growth rate of ring tensions increases with the 

growth of the Poisson coefficient of the restoration material, and they grow more 

rapidly with an increase in the size of the defect. It was substantiated that large axial 

stresses that arise in untreated teeth with defects in the hard tissues of the tooth result 

in their fractures. The constructed mechanical and mathematical model of contact 

interaction of restorations with hard tooth tissues is realized in cases of greater 

occlusion load, which is perceived by the restoration itself. The larger volume of the 

defect – the more sensitive the restored structure to the physical and mechanical 

characteristics of restoration, the more important the choice of material. It has been 

proved that the aging of the restorative material (which is more relevant for filling 

materials) leads to an increase in equivalent stresses in the tissues of the tooth, 

reducing the strength of restoration.  

The anthropometric sizes of crowns of different groups of teeth, volumes of the 

crown part of the cavity of teeth and volume of defects of solid tissues have been 

specified. The anthropometric researches and calculations of VIC (volume index of 

cavity) for defects in various groups of teeth have allowed to estimate the amount of 

loss of hard tooth tissues in the treatment of patients with this pathology. 
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For the first time with the help of the electronic Excel calculator we proposed 

to calculate the volume of crowns of teeth and the method of determining the volume 

of cavities in the tooth in a clinical setting, the value of VIC is calculated, which 

improves the objectification of the diagnostic process in the presence of defects in the 

hard tissues of the tooth. 

For the first time, anatomical and functional systematization was developed for 

differential estimation of the value of defects in teeth as a basis for the use of 

differentiated diagnostic and therapeutic approaches to dental treatment of defects of 

hard teeth tissues.  

The high clinical efficiency and advantages of the proposed algorithm for 

choosing the method of treatment of defects in hard dental tissues based on our 

proposed LOV/DD systematization have been proved. 

The practical value of the obtained results. The obtained results should be 

used to objectivize the diagnostic process with the help of the proposed electronic 

Excel calculator to calculate the volume of crowns of teeth and methods for 

determining the volume of defects of hard tissues of the tooth in clinical conditions, 

which improves the diagnostic process in the presence of defects in the hard tissues 

of the tooth. 

The systematization of obscure defects in hard tissues of teeth is developed and 

introduced into practice. It facilitates the objectification of the diagnostic process and 

the differentiated, diagnostic and therapeutic approach in various clinical variants of 

this localization. 

The systematization of LOV/DD, developed and implemented in practice, will 

facilitate objectivization of the diagnostic process, and paves the methodological 

«bridge of continuity» between therapeutic and orthopedic dentistry in the area of 

treatment of defects in solid dental tissues.  

The use of planning for orthopedic treatment of patients with defects in hard 

teeth tissues has been substantiated. The algorithm for choosing a method for 

treatment of defects in hard tissues of teeth is based on the proposed system of 

LOV/DD and can serve as a criterion for choice in the treatment of this pathology. 
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As a result of clinical examination of patients, it was found that only in 5 % of 

cases there was a correct choice of treatment for patients with defects in solid dental 

tissues, which showed the production of indirect restoration. After analyzing the 

results of the research of complications in this group of patients, we noted that in 

(39,5±7,9) % of cases there was a discrepancy between the anatomical form of the 

tooth due to filling defects or improper simulation restoration in (39,5±7,9) % of 

cases - no restoration, in (5,3±3,6) % of cases, we observed a fracture of the tooth 

«Cracked Tooth», and in (5,3±3,6) % of cases, a complete fracture of the tooth «Split 

Tooth», which led to their loss. It was found that the greatest number of defects was 

found in the chewing group of teeth: 511 defects of solid tissues were found on 

molars, which was (38,9±1,3) %, premolars - 390 defects, which was (29,7±1,3) %, 

on incisors revealed 339 defects – (25,8±1,2) %. Fangs are affected much less often, 

as evidenced by the detection of 72 defects, which make up (5,5±0,6) %. Our 

researches allowed us to systematize defects for all groups of teeth and to estimate 

the prevalence of various types of defects in hard tissues in the studied patients who 

live in the Precarpathian region. 

According to the results of mechano-mathematical modeling of the contact 

interaction of restoration with the tissues of the tooth, we have established that to 

ensure strength, the thickness of the wall of the damaged tooth must satisfy the 

condition, that is not less than 17,5 % of the diameter of the crown of the tooth. With 

a decrease in the thickness of the crown wall in the tissues of the tooth, there are large 

ring tensions. Based on our analysis, we can assert that large axial stresses that occur 

in untreated teeth with defects in hard tooth tissues lead to their fractures.  

Analyzing the results of anthropometric research, it was established that in the 

frontal group of teeth of the upper and lower jaw the crown part of the tooth cavity 

occupies up to 10 % of its crown volume, and in the chewing group of teeth of the 

upper and lower jaw up to 5 % of its volume crowns. Conducted anthropometric 

research and calculations of VIC for defects in various groups of teeth have made it 

possible to estimate the amount of solid tissue loss in the treatment of patients with 

defects in solid dental tissues. Along with this, mathematical calculation and 
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calculation of the volume of crowns of teeth and volume of dental cavities for each 

group of teeth were carried out. In order not to waste much time in calculations in 

clinical conditions, for the convenience of calculating the volume of crowns, we 

developed an electronic Excel calculator. 

According to the results of our research, on the first step in improving the 

diagnostic process we have proposed a method of diagnosis and systematization of 

defects located in the gingival part of any tooth. The next stage of improving the 

diagnostic process of defects in hard tooth tissues was the decision of the problem of 

systematization and choice of tactics for dental treatment of patients with this 

pathology. As a result of the conducted research, the systematization of defects in 

hard tissues of teeth LOV/DD and the algorithm for choosing a method for treatment 

of defects in hard tissues of teeth based on the systematization of LOV/DD, which 

can serve as a criterion for selection in the treatment of this pathology. 

In order to verify the effectiveness of the proposed algorithm, treatment was 

performed, according to the algorithm has developed by us, and the observation of 40 

patients in 3 groups. In assessing the effectiveness of the proposed algorithm, after 

our treatment of patients in 3 groups, the percentage of successful treatment for 12 

months was generally (97,5±2,5) % according to USPHS criteria. Only in 1 clinical 

case (2,5±2,5) % in the treatment of direct restoration, these restorations required the 

replacement (with a score of Charlie (C)). The obtained research results substantiate 

the expediency of using the algorithm for choosing the method for treatment of 

defects in hard tissues of teeth, based on the systematization of LOV/DD. The 

efficiency of the proposed algorithm was (97,5±2,5) %. 

According to the results of the evaluation of the possibility and effectiveness of 

using our systematization in the clinic using the χ2-criterion and questionnaire, it was 

established that there is no significant difference in the results of the expert 

evaluation of the parameters of our LOV/DD systemization, it can be used in clinical 

conditions for the diagnosis of defects in hard tooth tissues. 

Thus, we can conclude that the proposed systematization fills the obvious gap 

in academic representations of defects in solid tissues, opens the prospect of finding a 
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consensus on differentiated diagnostic and therapeutic approaches in dental treatment 

of patients with this pathology and lays a methodological «bridge of continuity» 

between therapeutic and orthopedic methods of treatment in the field of treatment of 

defects of hard tissues of teeth. 

According to the dissertation materials, 24 printed works have been published, 

including 5 articles in the Ukrainian scientific journals, 1 in the foreign journal (The 

Pharma Innovation Journal), 15 theses in the materials of scientific and practical 

conferences, 2 patents of Ukraine in the utility model, 1 newsletter. 

Key words: systematization, defect of hard tissues of a tooth, diagnostics, 

restoration, algorithm of choice of treatment. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
ІРОПЗ – індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба 

ЛІПЗ – лінійний індекс пошкодження зуба 

CAD/CAM – Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing: 

автоматизований дизайн / автоматизоване виробництво 

CMR – Cervical Margin Relocation, переміщення пришийкового краю 

FDI – World Dental Federation, Всесвітня стоматологічна федерація 

LOV/DD – класифікації порожнин Location, Occlusion, Volume / Depth of 

Destruction 

SI/STA – класифікації порожнин site/stage 

USPHS – United States Public Health Service, методика клінічної оцінки 

реставрацій 

VIC – volume index of cavity або об’ємний індекс порожнини 

WHO – World Health Organization, Всесвіт́ня організа́ція охоро́ни здоро́в'я  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Стан ротової порожнини має важливе значення для 

загального здоров’я організму та якості життя в цілому [2]. Стоматологічне 

здоров’я населення є об’єктом численних досліджень та впливає на такі аспекти 

людського буття, як якісне пережовування їжі, реалізація соціальних функцій 

трудової та комунікабельної діяльності [6, 7].  

Незважаючи на стрімкий розвиток галузі, запровадження в практику 

новітніх методик і технологій, дефекти твердих тканин зубів залишаються 

найпоширенішою формою уражень зубощелепної системи [14]. Дефекти 

твердих тканин коронки зуба найчастіше утворюються внаслідок карієсу, 

некаріозних уражень у вигляді гіпоплазії, флюорозу, патологічного стирання, 

травми зубів, а також вроджених вад формування емалі та дентину в дітей [14, 

16, 20]. 

Варто відзначити, що в сучасній клінічній практиці лікарям-стоматологам 

для заміщення дефектів твердих тканин зуба запропоновано методики прямої, 

непрямої та напівпрямої реставрації [24, 26, 66]. Ускладнення після реставрації 

часто зумовлені помилками, які допускають лікарі-стоматологи на етапі вибору 

методу лікування [49]. 

Базуючись на досягненнях стоматологічної науки в галузі покращання 

адгезії реставраційних матеріалів до тканин зуба, відбулося поєднання показань 

до прямої і непрямої реставрації зубів [69]. Як наслідок, непрямий метод 

лікування використовується рідко (тільки 1,5 % зубів з усіх, що потребували, 

були відновленні вкладками) та збільшується кількість ускладнень [35, 68].  

Для ухвалення правильного рішення щодо вибору методу лікування лікар 

повинен ураховувати декілька факторів: величину та локалізацію порожнин, 

причини, які призвели до втрати твердих тканин зубів, зміни в пародонті [85]. 

Існують клінічні випадки руйнування зубів, що будуть мати особливий підхід 

до вибору методу стоматологічного лікування, зокрема лікування приясенних 

дефектів, дефектів твердих тканин зубів після ендодонтичного лікування, 

дисколорит зуба, патологічна стертість [92]. 
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Вибір між прямим та непрямим методом реставрації ускладнюється тим, 

що залежить не від об’єктивних чинників а від: власних знань, звичок, переваги 

та «стереотипів» лікаря-стоматолога щодо лікування таких патологій; згоди 

пацієнта, його фінансових можливостей та інших чинників, що не є критеріями 

доказової медицини. Допомогу при виборі методу відновлення зруйнованої 

коронки зуба та постановці діагнозу часто використовують запропонований 

В.Ю. Мілікевічем [146] індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ) 

для І та ІІ класу порожнин за Блеком. Світова стоматологічна спільнота 

опирається на інші показники: «intercuspal distance» (міжгорбкова відстань), 

SI/STA [116]. 

Незважаючи на високу зацікавленість цією проблемою науковців та 

практичних лікарів, а також значну кількість проведених досліджень, існує 

багато нерозв’язаних проблем при діагностиці та виборі методу лікування 

дефектів твердих тканин зубів [151]. Вони є підставою до нових наукових 

гіпотез, розробок, досягнень для ефективного лікування пацієнтів і покращання 

якості їхнього життя.  

Таким чином, перспективним є досконале вивчення проблеми вибору 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт кафедри 

стоматології ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» на тему: «Комплексна оцінка та оптимізація методів 

прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп» (№ держреєстрації 0114U001788) та 

«Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня 

стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке 

проживає на антропогеннонавантажених територіях» (№ держреєстрації 

0117U000946). Здобувач є співвиконавцем фрагментів зазначених НДР. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності ортопедичного лікування 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів шляхом удосконалення клінічної 
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діагностики та розробки алгоритму стоматологічного лікування. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити розповсюдженість та клінічні особливості дефектів 

твердих тканин зубів, що впливають на вибір методу їхнього лікування. 

2. Оцінити залежність якості стоматологічного лікування пацієнтів від 

параметрів дефектів твердих тканин зубів. 

3. Удосконалити методики діагностики пацієнтів із патологією 

твердих тканин зубів. 

4. Розробити алгоритм стоматологічного лікування пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів. 

5. Вивчити клінічну ефективність ранніх та віддалених результатів 

запропонованого алгоритму лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів. 

Об’єкт дослідження: особливості дефектів твердих тканин зубів. 

Предмет досліджень: дефекти твердих тканин зуба, клінічне 

обґрунтування та оцінка ефективності запропонованої методики діагностики та 

планування вибору методу лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів.  

Методи дослідження. Клінічні – для оцінки стоматологічного статусу та 

визначення ефективності проведеного лікування, оцінки віддалених 

результатів; рентгенологічні – для отримання додаткових даних про глибину 

руйнування; математичні – для визначення об’ємів коронок кожної групи зубів; 

механіко-математичні – для моделювання контактної взаємодії реставрації з 

тканинами зуба та уточненої оцінки міцності цієї композиції; антропометричні 

– для визначення об’ємів зубів, дефектів твердих тканин різних груп зубів та 

визначення об’ємів коронкової частини і пульпової камери; статистичні – для 

визначення вірогідності отриманих результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про 

поширеність різних видів дефектів твердих тканин в обстежених пацієнтів, які 

проживають на Прикарпатті. 
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Підтверджено, що помилки на етапі вибору методу лікування дефектів 

твердих тканин зубів призводять до клінічних ситуацій із несприятливим 

прогнозом для таких зубів, аж до їхньої втрати.  

Уперше на підставі механіко-математичного моделювання контактної 

взаємодії реставрації з тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення 

міцності товщина стінки пошкодженого зуба повинна задовольняти умову 

0,175h D . Із зменшенням товщини стінки коронки, у тканинах зуба 

виникають більші кільцеві напруження, темпи зростання кільцевих напружень 

підвищуються при зростанні коефіцієнта Пуассона реставраційного матеріалу, і 

тим стрімкіше, чим більша величина дефекту. Обгрунтовано, що великі осьові 

напруження, які виникають у нелікованих зубах із дефектами твердих тканин 

зуба, призводять до їхніх переломів. Побудована механіко-математична модель 

контактної взаємодії реставрації з твердими тканинами зуба справджується у 

випадках більшого оклюзійного навантаження, що сприймає сама реставрація. 

Чим більший об’єм дефекту, тим більш чутлива відновлена структура до 

фізико-механічних характеристик реставрації, тим важливіший вибір матеріалу. 

Доведено, що старіння реставраційного матеріалу (актуально для 

пломбувальних матеріалів) призводить до збільшення еквівалентних напружень 

в тканинах зуба, знижуючи міцність реставрації. 

Уточнено антропометричні розміри об’ємів коронок різних груп зубів, 

об’ємів коронкових порожнин зубів та об’ємів дефектів твердих тканин. 

Проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC (volume index of 

cavity) для дефектів різних груп зубів дозволили оцінити величину втрати 

твердих тканин зуба при лікуванні пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів.  

Уперше за допомогою запропонованих нами електронного Excel-

калькулятора для розрахунку об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів 

дефектів твердих тканин зубів в клінічних умовах обраховано значення VIC, що 

покращило об’єктивізацію діагностичного процесу при наявності цієї патології. 

Уперше розроблено анатомо-функціональну систематизацію для 

диференційованої оцінки величини дефектів зубів із метою застосування 
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диференційованих діагностично-лікувальних підходів до лікування пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів. 

Доведено високу клінічну ефективність та переваги запропонованого 

алгоритму вибору методу лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів, що базується на запропонованій нами систематизації LOV/DD. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

доцільно використовувати для об’єктивізації діагностичного процесу за 

допомогою запропонованих електронного Excel-калькулятора для розрахунку 

об’ємів коронок зубів та методики визначення об’ємів дефектів твердих тканин 

зуба в клінічних умовах, що покращить діагностичний процес при наявності 

дефектів твердих тканин зуба. 

Розроблена та впроваджена в практику систематизація приясенних 

дефектів твердих тканин зубів сприяє об’єктивізації діагностичного процесу та 

диференційованому, діагностично-лікувальному підходу при різних клінічних 

варіантах цієї локалізації.  

Розроблена та впроваджена в практику систематизація LOV/DD сприяє 

об’єктивізації діагностичного процесу та прокладає методологічний «місток 

наступності» між терапевтичною і ортопедичною стоматологією при лікуванні 

дефектів твердих тканин зубів. 

Обґрунтовано застосування при плануванні ортопедичного лікування 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів розробленого алгоритму вибору 

методу лікування, що базується на запропонованій систематизації LOV/DD і 

може слугувати критерієм вибору при лікуванні вказаної патології. 

Впровадження результатів дослідження. Результати наукової роботи 

впроваджені в лікувальний процес центру стоматології університетської клініки 

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

02.01.19 р.), кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (затв. 02.01.19 р.), кафедри стоматології 

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

02.01.19 р.), кафедри дитячої стоматології ДВНЗ «Ужгородський національний 
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університет» (затв. 02.10.18 р.), кафедри терапевтичної стоматології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» (затв. 10.10.18 р.), КНП «КДЦ» Дніпровського району м. Києва 

(затв. 06.11.18 р.) та КНП «Дрогобицька міська стоматологічна поліклініка» 

(затв. 24.10.18 р.). 

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі 

на кафедрі ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (затв. 02.01.19 р.), кафедрі стоматології ННІПО ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (затв. 02.01.19 р.), 

кафедрі терапевтичної та ортопедичної стоматології ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» (затв. 25.09.18 р.) та кафедрі терапевтичної 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» (затв. 17.10.18 р.). 

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно здійснила патентно-

інформаційний пошук, аналіз та узагальнення джерел літератури з питань, що 

становлять тему дисертаційної роботи. З’ясувала актуальність, сформувала 

мету та завдання дисертаційної роботи, провела вибір методів спеціальних 

досліджень. Самостійно зібрала матеріали для досліджень та здійснила аналіз 

клініко-експерементальних досліджень, їхню статистичну обробку та 

написання дисертаційної роботи. Разом із науковим керівником сформулювала 

мету та завдання дослідження, провела обговорення одержаних результатів, 

формулювання висновків, підготовку наукових праць до друку. У друкованих 

роботах разом із співавторами участь здобувача є визначальною, матеріали та 

висновки належать здобувачу.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки та 

практичні рекомендації дисертації доповідалися та обговорювалися на ХІV 

Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 2010), міжнародній 

науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь медицині майбутнього» 

(Одеса, 2010), міжнародній науково-практичній конференції з дентальної 

імплантології «Стоматологія - вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки 
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розвитку» (Івано-Франківськ, 2010), ХІ науковій конференції студентів і молодих 

вчених «Новини і перспективи медичної науки» (Дніпропетровськ, 2011), науково-

практичній конференції «Інноваційні технології в сучасній стоматологічній 

практиці», у рамках проведення стоматологічних виставок «МЕДВІН-

Стоматологія» (Івано-Франківськ, 2015, 2016, 2017, 2018), міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні технології хірургічної стоматології і щелепно-

лицевої хірургії» (Івано-Франківськ, 2015), X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

«Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej» (Nałęczów, 2016) The 12th and 13th  YSA PhD 

Symposium at the Medical University of Vienna (Vienna, 2016, 2017), 6 Міжнародній 

стоматологічній конференції студентів і молодих вчених «Актуальні питання 

науково-практичної стоматології» (Ужгород, 2017), Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених «Медична наука - 2018» (Полтава, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 24 друковані праці, 

із них 6 статей у фахових наукових виданнях України, з яких 2 – огляд 

літератури, 1 – в іноземному журналі (The Pharma Innovation Journal), 14 тез у 

матеріалах науково-практичних конференцій, 2 патенти України на корисну 

модель, 1 інформаційний лист.  
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕФЕКТАМИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ 

(Огляд літератури) 

 

1.1. Методи лікування стоматологічних пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів 

Стан ротової порожнини має важливе значення для загального здоров’я 

організму та якості життя в цілому. Це стан, при якому відсутні больові відчуття 

в ділянці ротової порожнини та обличчя, ракові захворювання ротової 

порожнини та горла, інфекції та виразки ротової порожнини, захворювання ясен, 

руйнування та втрати зубів, а також інші захворювання та порушення, що 

обмежують можливість людини відкушувати, пережовувати, розмовляти та 

усміхатись, таким чином впливаючи на його психосоціальне благополуччя [1-4]. 

Стоматологічне здоров’я населення є об’єктом численних досліджень, та 

впливає на такі аспекти людського буття, як якісне пережовування їжі, 

реалізація соціальних функцій трудової та комунікабельної діяльності. Якість 

життя людини має тісний зв'язок із станом органів ротової порожнини. 

Сьогодні гарна посмішка і здорові зуби – важливий показник успішної людини 

[5-7]. Карієс зубів – одне з найбільш поширених захворювань людини. За 

даними різноманітних джерел (WHО, FDI), поширеність карієсу сягає понад 

90% у дорослому віці [8]. При оцінці поширеності карієсу в Україні дослідники 

отримують високі та дуже високі показники поширеності та інтенсивності 

карієсу зубів (у дорослих – 95-98 %) [9]. 

Оцінюючи результати досліджень різних авторів, можна зробити 

висновок про високу потребу населення України у стоматологічній допомозі в 

цілому, так і в ортопедичній зокрема [10]. Незважаючи на стрімкий розвиток 

галузі, що передбачає запровадження в практику новітніх методик і технологій, 

попри розробку численних профілактичних та лікувальних заходів, що 
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проводяться для збереження зубів, дефекти твердих тканин зубів залишаються 

найпоширенішою формою уражень зубощелепної системи [11-15]. 

Дефекти твердих тканин коронки зуба найчастіше утворюються внаслідок 

карієсу [14, 16, 17, 18], некаріозних уражень у вигляді гіпоплазії, флюорозу, 

патологічного стирання, травми зубів [19, 20], а також вроджених вад 

формування емалі та дентину в дітей [21]. 

Упроваджено значну кількість новітніх методик і технологій діагностики 

та лікування дефектів твердих тканин зубів, та незважаючи на це, поширеність 

основних стоматологічних захворювань серед дорослого населення останніми 

роками має тенденцію до зростання [22, 23]. 

Варто зазначити, що в сучасній клінічній практиці стоматологам для 

заміщення дефектів твердих тканин зуба запропоновано методики прямої 

реставрації композитами та непрямої реставрації шляхом лабораторного 

виготовлення протезів із різноманітних матеріалів [24-26]. 

Існує ще третя методика відновлення дефектів твердих тканин зубів, яка 

запропонована D. Dietschi, – напівпряма реставрація. Ця методика не має такого 

широкого використання в сучасній стоматології, як дві перші [27, 28, 29]. 

За останні роки значно зросли естетичні і функціональні вимоги при 

лікуванні хворих. Статистичні дані свідчать про переважне використання 

методу пломбування зубів композитами та наявності при цьому великої 

кількості незадовільних результатів. У сучасній стоматології для відновлення 

форми, функції та естетичних характеристик зубів широко використовують 

фотокомпозити. Основними властивостями композитних матеріалів є міцність, 

ступінь полімеризації, модуль пружності, зносостійкість, сорбція води, 

термічне розширення, твердість. До негативних властивостей слід віднести 

вільні мономери, які виділяються під час полімеризації в навколишнє 

середовище. Температурні коливання можуть призвести до подразнення 

пульпи, а надалі - до виникнення вторинного карієсу [30-37]. 

Використання прямих композиційних реставрацій як варіант лікування 

слід уважати першим вибором для відновлення естетичного вигляду 
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пошкоджених зубів, особливо тому, що непрямі методи мають вищу біологічну 

та економічну вартість. Недавній мета-аналіз досліджень фронтальних 

композитних реставрації показав середню загальну оцінку «виживання» 95 % 

для III класу за Блеком і 90 % для класу IV після 10 років користування. 

Значною перевагою прямих реставрацій є відновлення зубів в одне 

відвідування, можливість корекції форми й кольору, незалежність лікаря від 

технічного оснащення клініки [38-43]. 

У цьому контексті варто відзначити, що якість прямої реставрації 

залежить від ретельного виконання всіх етапів її проведення: препарування 

порожнини, вибору матеріалу, ізоляції порожнини від ротової рідини, 

заповнення її матеріалом, якісної полімеризації та кінцевої обробки пломби [43-

45]. 

При виконанні композитних реставрацій лікарі-стоматологи часто 

допускають помилки. За даними Носикової С.Н. [46], на етапі вибору методу 

лікування 51,6 % зубів, які мали показання до проведення непрямої реставрації, 

були відновлені за допомогою прямого методу. На етапі препарування 

порожнин II і IV класів часто потрібно створення додаткової площадки. Однак 

у 77,8 % жувальної групи зубів і в 92,5 % фронтальної групи зубів правильно 

сформована додаткова площадка була відсутня. Створення скосу емалі 

обов’язкове в порожнинах класу III, IV і V і неприпустимість його створення в 

порожнинах класу I і II. Встановлено, що в порожнинах III класу скіс не 

сформований у 91,9 %, у порожнинах IV класу – у 86,8 % і в порожнинах V 

класу - 67,8 % випадках. Помилки, що здійснюються на етапі пломбування 

порожнини це неправильний вибір кольору, до 50 % у жувальній групі зубів та 

12 % у фронтальній групі зубів. Погана ізоляція порожнини від ротової рідини, 

що, у свою чергу, призводить до порушення крайового прилягання пломби, 

розвитку рецедивуючого карієсу та випадіння її. Допускаються помилки на 

етапі вибору та постановки матричної системи. Встановлено, що в 22,7 % 

випадків у порожнинах II класу контактний пункт між пломбою і сусіднім 

зубом був відсутній, у 17,3 % зубів контактний пункт відновлений на рівні 
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крайового гребеня. У 0,8 % випадків виявлено нависаючий край пломби в 

порожнинах II, III, IV і V класів. При пломбуванні порожнин I і II класів у 67,4 

% випадків оклюзійну поверхню частково або повністю не відновлено. При 

реставрації зубів із порожнинами III і IV класів порушення анатомічної форми 

спостерігається в 28,8 % випадків [46]. 

М. Л. Меликян [47] виділив 12 можливих дефектів при реставрації 

різального краю зуба з використанням композитних матеріалів: відсутність 

сухого блиску, шорсткість реставрації, мікросколи та зафарбування її, 

порушення крайового прилягання, часткове та повне стирання композитної 

реставрації. Ним було розроблено 4 критерії оцінки якості композитної 

реставрації: цілісність реставрації, цілісність крайового прилягання, колір 

композитної реставрації та твердих тканин зуба, прозорість різального краю 

[47]. 

Ускладнення після реставрації композитними матеріалами часто 

зумовлені помилками, які допускають лікарі-стоматологи на етапі вибору 

методу лікування (зуби, які мали показання до проведення непрямої 

реставрації, були відновлені за допомогою прямого методу), під час проведення 

відновлення, а також внаслідок недотримання пацієнтами рекомендацій, даних 

лікарями [48, 49]. 

Непряма реставрація – це відновлення втраченої частини зуба, при якому 

виготовлення конструкції проходить поза межами ротової порожнини, у 

зуботехнічній лабораторії з композиційного матеріалу, кераміки, металу, 

цирконію, а потім фіксується в ротовій порожнині. До непрямих реставрацій 

відносять наступні ортопедичні конструкції: вкладки, вініри (іноді їх 

об’єднують терміном «мікропротези») та коронки [50-52]. 

Протягом останніх років постійно вдосконалюються технології 

виготовлення непрямих реставрацій, що зумовлює високу перспективу їхнього 

використання в лікувальній практиці [50-51]. 

Насамперед варто відзначити, що перевагами прямої реставрації є 

ощадливе препарування, швидкість виконання процедури, легкість модифікації 
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кольору, доступність технологій і матеріалів, економічна вигода, зручність для 

пацієнта, легкість починки. Для непрямої реставрації описують такі переваги: 

можливість відновлення стійких порушень кольору (тетрациклінові зуби), 

можливість відновлення одночасно групи зубів, точне припасування 

конструкції поза ротовою порожниною, використання матеріалів із кращими 

властивостями, можливість корекції оклюзійних співвідношень в артикуляторі, 

більший термін служби, компенсація усадки за рахунок зменшення їхнього 

об’єму до товщини шару цементу. Але виділяють і недоліки для прямої: 

потреба довгої ізоляції від вологи, полімеризаційна усадка, відносно невисока 

міцність матеріалів; для непрямої – потрібне додаткове обладнання та 

зуботехнічна лабораторія, висока вартість роботи, збільшення часу 

виготовлення, складний і багатоетапний процес виготовлення [52-59]. 

M. Zarow [32] відзначає особливо важливі переваги непрямих 

реставрацій: виготовлення протезів у зуботехнічній лабораторії покращує їхні 

фізичні властивості та обмежує мікропідтікання, непрямі реставрації краще 

відновлюють контактні пункти та анатомічну форму зуба, вони мають меншу 

стертість,  ніж прямі. 

Сучасною альтернативою прямим композитним реставраціям є 

виготовлення вкладок лабораторним шляхом. Розроблені системи фрезерування 

керамічних заготовок за комп’ютерною програмою: системи CAD/CAM 

(Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing: автоматизований 

дизайн / автоматизоване виробництво). Виготовлення протезів такими 

системами підвищує точність, надійність та забезпечує оптимальні біомеханічні 

властивості реставрацій [60]. 

Низкою інших досліджень засвідчена висока клінічна ефективність 

суцільнокерамічних мікропротезів (90-100 %), виготовлених методом CAD/CAM 

[61-63]. Вони повністю відновлюють анатомічну форму зуба та функцію 

жувального апарату, формують оклюзійні та апроксимальні контакти, мають 

значно більш високу міцність та ефективність, а також функціонують у ротовій 

порожнині протягом більш тривалого часу [64-66]. 
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Мікропротезування не отримало достатнього поширення в практичній 

ортопедичній стоматології, що пов’язано з низьким рівнем упровадження 

передових технологій зубного протезування, необґрунтовано широкого 

застосування штучних коронок. Також існує низка клінічних проблем 

використання вкладок для заміщення дефектів зубів: неузгодженість 

класифікацій, значна кількість ускладнень, що є наслідком неправильного 

вибору конструкцій, матеріалів і технологій виготовлення мікропротезів з 

урахуванням властивостей конструкційних матеріалів, а також фіксуючого 

цементу [67]. Як наслідок, непрямий метод лікування використовується досить 

рідко: із 341 зубів, які мали покази до непрямої реставрації, тільки 5 (1,5 %) 

зубів були відновлені вкладками [68].  

Базуючись на досягненнях стоматологічної науки в галузі покращання 

адгезії реставраційних матеріалів до зубних тканин за допомогою 

багатоцільових дентинних адгезивів, поєднали показання до прямої і непрямої 

реставрації зубів [69].  

В останні десятиліття з'явилися нові технології й матеріали, які 

дозволяють істотно розширити технічні можливості прямої реставрації 

коронкової частини зуба. Знання технологічних можливостей конкретних 

матеріалів і ретельного дотримання етапів їхнього застосування є важливою 

умовою для отримання якісної й прогнозованою реставрації [70-72].  

Ще однією проблемою відновлення зубів є відновлення твердих тканин 

зубів після ендодонтичного лікування, яке супроводжується значною втратою 

коронкової частини. Механічна обробка й формування кореневих каналів 

призводять до додаткової втрати твердих тканин і подальшого ослаблення його 

структури. Багато авторів схиляються до необхідності зміцнення 

депульпованих зубів штифтовими конструкціями [73-75]. Однак є думка, що 

підготовка кореневого каналу для установки штифта додатково послаблює 

корінь і може призвести до його подальшого перелому [76-79]. Використання 

вкладок із скловолокна стало сучасною альтернативою литим металевим 

куксовим вкладкам. У боковій групі зубів вони використовуються для 
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покращення адгезії, тільки при втраті більше ніж половини об’єму тканин 

коронки зуба; а у фронтальній – із метою підвищення жорсткості й стійкості до 

жувального навантаження цього зуба [32, 78-80].  

J.R. Pereira et al. [81] довели пряму залежність між ймовірністю перелому 

зуба й об’ємом збережених стінок у ділянці цементно-емалевої межі. За їхніми 

даними, за умови збереження апроксимальних стінок зуба після видалення 

каріозних тканин і формування ендодонтичного доступу, відновлення 

коронкової частини зуба може бути як просте адгезивне пломбування, яке не 

потребує створення будь-якого іншого додаткового ретенційного пункту. 

M. Ferrari [82] пропонує перекривати жувальну поверхню депульпованих 

зубів золотими вкладками. Крім того, за його даними застосування 

скловолоконного штифта призводить до більш високого відсотку тріщин, ніж 

при відновленні золотими накладками без штифта. 

Вибір методу відновлення зубів із втратою опорних структур є предметом 

полеміки між стоматологами. В останні два десятиліття в теорії і практиці 

стоматології відбулися фундаментальні зміни: сьогодні вона розвивається в 

умовах ринкових відносин, які диктують свої вимоги не тільки в економічній 

сфері, але й акцентують перед усім на необхідність наукового пошуку й 

теоретичного обґрунтування найбільш ефективних методів діагностики, 

лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань [83]. 

Потрібна розробка єдиних підходів до нормування, планування й 

підвищення якості стоматологічної допомоги, підготовці й перепідготовці 

лікарських кадрів, раціональному використанню кадрових і матеріальних 

ресурсів стоматологічних установ. Основою роботи в цьому напрямі є 

створення стандартів (алгоритмів) надання стоматологічної допомоги 

населенню [84]. 

На основі аналізу літератури зроблено висновок, що ускладнення, які 

виникають після проведення різних видів реставрацій, часто зумовлені 

помилками, які допускають лікарі-стоматологи на етапі вибору методу 

лікування, під час проведення відновлення, а також унаслідок недотримання 
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пацієнтами рекомендацій, даних лікарями. Таким чином, проблема вибору 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів потребує досконалого 

вивчення. 

Незважаючи на високу зацікавленість цією проблемою науковців та 

практичних лікарів, а також велику кількість проведених досліджень, існує 

багато нерозв’язаних проблем при діагностиці та виборі методу лікування 

дефектів твердих тканин зубів. Вони є приводом до нових наукових гіпотез, 

розробок, досягнень для ефективного лікування пацієнтів і покращання якості 

їхнього життя.  

 

1.2. Сучасні підходи до вибору методу стоматологічного лікування 

дефектів твердих тканин зубів 

Для ухвалення правильного рішення щодо вибору методу лікування, 

лікар повинен ураховувати декілька факторів, як-от: величину та місце 

розташування порожнин, причини, які призвели до втрати твердих тканин 

зубів, зміни в пародонті. Адже дефекти коронкових частин зубів призводять до 

порушення функцій жування, розвитку вторинних деформацій, захворювання 

жувальних м’язів та скронево-нижньощелепного суглоба [85].  

На думку С.В. Радлінського [69], розподіл за спеціальностями в 

стоматології, що практикується з ранніх періодів навчання на стоматологічних 

факультетах, сприяє формуванню в лікарів одностороннього погляду на 

стоматологічне здоров’я пацієнта. Розподіл за спеціальностями деколи заважає 

формуванню загальноклінічного та загальностоматологічного мислення в 

лікарів. Особливо великий дисонанс виникає при виборі методу лікування 

дефектів твердих тканин зубів. Вибір методу схожий на протистояння 

терапевтів-стоматологів та стоматологів-ортопедів, оскільки з вдосконаленням 

реставраційних матеріалів розширилися показання до прямих реставрацій, що 

збільшило кількість ускладнень. 

Лікування дефектів твердих тканин зубів у більшості випадків пов’язане з 

вибором методик відновлення анатомічної форми зуба та матеріалів, які будуть 



37 
 

використовуватись. Найпершим та важливим завданням лікарів-стоматологів 

при лікуванні дефектів твердих тканин зубів є адекватний вибір методу 

лікування, який залежить від багатьох факторів: величини дефекту та етіології, 

естетичних, оклюзійних, ендодонтичних та пародонтальних аспектів; кількості 

уражених зубів, згоди пацієнта, його звичок та переваг; власних знань та 

«стереотипів» стоматолога щодо лікування таких патологій [86-88]. 

Для ухвалення тактичного рішення і складання правильного плану 

ведення (лікування) хворого, перш за все, необхідно встановити розгорнутий 

діагноз. Другою важливою умовою вибору плану лікування є знання видів 

лікувальних апаратів і протезів, їхніх конструктивних особливостей, лікувальне 

і функціональне призначення кожного елементу (складової частини) протеза 

[87, 89].  

Руйнування коронки зуба внаслідок каріозного процесу або іншої 

причини прямо пропорційно залежить від тривалості дії і може мати різний 

ступінь вираженості. У залежності від величини і локалізації дефекту коронки 

зуба міняються і методи лікування. Існують різноманітні класифікації уражень 

коронкової частини зуба. Безумовно, найбільше описано класифікацій карієсу. 

Незважаючи на «старість» (упроваджено на початку ХХ століття), широко 

використовується топографічна класифікація порожнин у коронках зубів, яка 

запропонована Блеком, основне положення якої полягає в «Extention for 

Prevention» – «Розширення для попередження». Каріозні порожнини були 

розділені на 5 класів з урахуванням локалізації дефекту, і саме ця ознака 

визначала правила формування каріозної порожнини, що перш за все повинно 

було забезпечити міцну ретенцію вкладки в межах каріозної порожнини [90]. 

Ця класифікація має свої недоліки, як-от: у ній ураховані тільки дефекти 

каріозного походження коронкової частини зубів, класифікація розроблена за 

ознакою локалізації каріозних порожнин без врахування таких ознак, як 

глибина й напрямок дефекту. Вона характеризує тільки 3 класи дефектів 

коронкової частини фронтальної групи зубів. Таким чином в класифікації не 

враховані всі поширені дефекти фронтальної групи зубів. Ця класифікація 
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розроблена для дефектів, які усувають за допомогою вкладок, що пов'язано з 

необхідністю препарувати не тільки демінералізовані, але і здорові тверді 

тканини зуба [91]. Матеріали та методи лікування того часу не дозволяли 

проводити ощадне препарування, водночас сьогодення завдяки застосуванню 

адгезивних технологій при пломбуванні каріозних порожнин призвело до 

повної відмови від профілактичного розширення за Блеком і наданню переваги 

проведення щадного препарування [92, 93].  

Сьогодні вважають, що незалежно від ступеня тяжкості каріозного 

ураження, конфігурації реставрації повинні відповідати тривимірній формі 

індивідуального ураження та зберігати стільки об’єму зубів, скільки це 

можливо [94-97]. 

Урахувавши частину недоліків, були запропоновані різноманітні 

модифікації класифікації Блека. Однією з них є модифікація Г.І. Донського із 

співавторами [98], що запропонували вдосконалену класифікацію Блека, яка 

включає в себе підкласи, залежно від розмірів каріозних порожнин.  

Існують топографічні класифікації, в яких використовуються 

найменування уражених поверхонь зубів у скороченому вигляді: occlusal caries 

(O), buccal caries (B), distal caries (D), mesial caries (M), palatal caries (P), lingual 

caries (L), а при ураженні кількох поверхонь – MO, MOD та ін. У 

російськомовних джерелах ця класифікація подана за Б. Бояновим [87]: «О» – 

порожнина на оклюзійній поверхні; «Д» – порожнина на дистальній контактній 

поверхні; «М» – порожнина на мезіальній контактній поверхні; «П» – 

порожнина на пришийковій поверхні; «МОД» — порожнина, що захоплює 

оклюзійну, мезіальну та дистальну контактну поверхні. 

На думку дослідників, у зв'язку з різною анатомічною формою, а також 

значними відмінностями в топографії зон безпеки фронтальних і бічних зубів, 

включення певних порожнин до одного класу недоцільно. Об'єднання в другий 

клас порожнин, розташованих на контактній і жувальній поверхнях молярів і 

премолярів, також викликає заперечення. Принципи формування таких 

порожнин істотно відрізняються. Ураховуючи вказані недоліки класифікації 



39 
 

Блека і виходячи з необхідності строгого дотримання принципів формування 

порожнин з урахуванням їхньої локалізації, розробив свою класифікацію 

дефектів зубів E.H. Жулев [87]. До першого класу об'єднав порожнини, що 

виникають у фісурах і природних ямках і розташовані на жувальних поверхнях 

премолярів і молярів. У другий клас об'єднані порожнини, що виникають у 

фісурах і ямках фронтальних зубів. Третій клас складають порожнини, що 

локалізуються на контактних поверхнях фронтальних або бічних зубів. 

Четвертий клас – порожнини, розташовані в приясенній частині зуба 

(пришийкові). П'ятий клас – комбіновані порожнини, що захоплюють бічні 

стінки й жувальну поверхню бічних зубів (премолярів і молярів) або бічні 

поверхні і ріжучий край фронтальних зубів. Таким чином, п’ятий клас 

складається з двох підкласів. 

М.Л. Меликян [99, 100] запропонував класифікацію дефектів коронкової 

частини фронтальної групи зубів і способів їхнього усунення за допомогою 

методу армування, опираючись на концепцію щадного препарування. Вона 

враховує ознаку локалізації, глибини й напрямку дефекту та дозволяє 

співвіднести конкретні клінічні ситуації й відповідні їм методи реставрації. 

Класифікація характеризує 8 класів дефектів коронкової частини передніх 

зубів. Але вона потребує специфічного матеріального забезпечення, знання та 

навиків у лікарів. 

Неузгодженими  певною мірою є і класифікації некаріозних уражень 

зубів. Некаріозні ураження зубів – велика група захворювань і патологій, що 

призводять до руйнування твердих тканин зубів. Це анатомічні та 

функціональні пошкодження емалі й дентину внаслідок дії зовнішніх та 

внутрішніх несприятливих чинників на зубні тканини та спадково зумовлені 

захворюваня зубів. За поширеністю вони посідають друге місце після карієсу. 

Для проведення діагностики та постановки діагнозу використовують різні 

класифікації [101, 102]. 

Міжнародні стоматологічні організації давно визнали необхідність нової 

системи класифікації карієсу, яка включає обґрунтовані підходи до припинення 
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прогресування ураження карієсом та мінімізації потреби в хірургічному 

втручанні [103, 104], що стало поштовхом до створення Міжнародної системи 

виявлення та оцінки карієсу ADS CCS, яка пропонує клініцистам можливість 

фіксувати спектр карієсної патології, починаючи від незначних змін в емалі до 

порожнин великих розмірів. ADS CCS підтримує відповідні лікувальні 

рішення, використовуючи доступні нехірургічні та хірургічні методи [105-108]. 

Метою її є збільшення профілактичної, а не репаративної стоматології. Система 

класифікації карієсу (CCS), що впроваджена Американською стоматологічною 

асоціацією (ADA), призначена для вирішення цієї мети [109]. 

Міжнародна класифікаційна система ICDAS дозволяє врахувати не тільки 

тяжкість карієсу, але включає можливість оцінки додаткових діагностичних 

даних рентгенограм або інших засобів виявлення каріозного пошкодження, а 

також передбачуваного алгоритму лікування й профілактики карієсу. Недоліки 

її в тому, що вона не враховує питання профілактики в деяких ендемічних 

районах для оцінки невеликих невідновлювальних пошкоджень [110, 111]. 

 FDI запропонувала розширити класифікацію карієсу для задоволення 

великих потреб і запитів пацієнтів. У спробі створення такої універсальної 

системи була запропонована двохплощинна матрична модель (Caries Matrix), 

що є трирівневою класифікацію карієсу, в якій рівні розташовуються один над 

іншим, а по горизонталі представлена ступінь ураження карієсом. Верхній 

(рівень 1) описує Всесвітня організація охорони здоров'я. Нижній (рівень 3) є 

повною міжнародною класифікацією ICDAS, яка розширює ступінь деталізації. 

Середній рівень (рівень 2) описує кваліфікаційна система, запропонована 

Американською стоматологічною асоціацією, в якій враховуються недоліки 

інших класифікаційних систем карієсу [110, 112-115]. 

Насамперед варто відзначити, що більшість описаних вище класифікацій 

можливо використовувати тільки в терапевтичній чи дитячій стоматології, при 

проведенні профілактичних заходів, епідеміологічних та наукових досліджень, 

але вони не дозволяють об’єктивізувати процес вибору методу відновлення 

анатомічної форми зуба та матеріалів, які будуть використовуватись. Для 
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бокових зубів вирішальним чинником для вибору методу лікування є кількість 

втрачених твердих тканин. Адже є два фактори: стертість (мають властивість до 

стирання) композитних матеріалів та щільність крайового прилягання, що 

впливають на якість проведеного лікування [32, 116]. Властивості композитних 

матеріалів покращились, але їхня властивість до стирання ще є великою, 

особливо, з контактної поверхні (потрібно врахувати гірший доступ світла 

фотополімерної лампи і відповідно гірша якість полімеризації) [117].  

Щільність крайового прилягання залежить від властивостей матеріалу, 

способу нанесення шарів, методики полімеризації, якості адгезивного матеріалу 

та досвіду лікаря [32, 116]. Чим більший об’єм матеріалу, тим більша 

полімеризаційна усадка. Якщо композит має відповідну адгезію до тканин зуба, 

величина полімеризаційної усадки буде залежити від напруги всередині 

матеріалу. Якщо сили адгезії будуть більші за 200 мПа, то вони «переборють» 

напругу усадки, в іншому випадку відбудеться відклеювання і виникне 

нещільне крайове прилягання, що призведе до підвищення чутливості зуба 

[116, 118]. 

Сьогодні визначення величини руйнування твердих тканин зуба є одним 

із вирішальних моментів при виборі методу лікування (пломба, вкладка чи 

штучна коронка). Світова стоматологічна спільнота опирається на певні 

показники. Зокрема – «intercuspal distance» (міжгорбкова відстань). Деякі 

автори рекомендують використовувати для лікування прямі реставрації при 

розмірах порожнини від 1/3 до 1/2 міжгорбкової відстані. У великих 

порожнинах МОD 2 класу з відсутніми горбками коронки зуба рекомендують 

використовувати непрямі реставрації [32, 36, 37, 116-122]. Хоча, за даними M. 

Zarow [32, 116], такий підхід є застарілим, і краще використовувати 

класифікацію SI/STA). 

G.J. Mount і W.R. Hume в 1998 [123] розробили систему класифікації 

порожнин SI/STA (site/stage: зв'язавши місце розташування та розмір 

порожнин), а J.-J. Lasfargues і співавтори [124] модифікували її. Ця 

класифікація дає змогу описати ураження карієсом двома цифрами, де перша 

https://www.researchgate.net/profile/Jean-Jacques_Lasfargues
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відповідає локалізації порожнини, а друга – розміру ураження. Базуючись на 

стадії процесу та його локалізації, можна вибрати методику лікування. За 

локалізацією розрізняють 3 ділянки: 1 – локалізація ураження в ділянці фісур і 

ямок; 2 – локалізація ураження на контактних поверхнях; 3 – локалізація 

ураження в пришийковій ділянці, включаючи відкриті поверхні кореня. Розмір 

дозволяє диференціювати 5 рівнів: 0 – порожнина не визначається 

(демінералізація); 1 – порожнина малих розмірів, що вимагає оперативного 

втручання (початкове ураження дентину (зовнішня третина дентину) з емаллю); 

2 – помірне ураження дентину (середня третина дентину) з локалізованою 

порожниною емалі;  3 – велике ураження дентину (внутрішня третина дентину) 

із поширеною порожниною (ослаблені горбки); 4 – глибоке пошкодження 

дентину (близько до пульпи), порожнина великих розмірів із втратою опорних 

структур зуба (одного чи більше горбків бічних зубів). Записують цю 

класифікацію у вигляді комбінації цифр, що відображають ці два поділи 

(наприкдад: 1.2, 1.3, 2.1). Відповідно до кожної стадії розроблено рекомендації 

щодо вибору методу лікування. Зокрема при дефектах 1.2 та 2.2 рекомендують 

використовувати прямі реставрації, а при дефектах 2.3, 2.4 доцільніше 

використовувати непрямі реставрації [32, 116, 124-126]. 

На думку О.Р. Хадирбегашвили [127], класифікація G.J. Mount і W.R. 

Hume має ряд переваг. Однак у системі класифікацій немає строгого 

розмежування на ізольовані каріозні порожнини, розташовані на одній поверхні 

зуба, і комбіновані ураження, що захоплюють декілька поверхонь. Недоліками 

класифікації G.J. Mount і W.R. Hume є характеристика в основному жувальних 

груп зубів, практично не описується фронтальна група. 

J. Smitson at al. [92] поділили пацієнтів на три категорії. Категорія А: І, ІІІ, 

IV, V класи за Блеком і більшість II класу, якщо немає інших ускладнюючих 

факторів. У таких пацієнтів є чіткі показання до лікування дефектів твердих 

тканин зубів за допомогою прямої реставрації. Категорія С: великі порожнини з 

втраченими прямими реставраціями, із втратою опорних горбів, на 

фронтальних зубах із великими апроксимальними поздовжніми порожнинами 
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(одно чи двосторонніми) з ураженням різального краю зуба; порожнини, що 

вимагають відновлення втрачених коронок; великі реставрації, що потребують 

відновлення кількох оклюзійних поверхонь. У таких пацієнтів є чіткі показання 

до лікування дефектів твердих тканин зубів за допомогою непрямої реставрації.  

 Категорія В: невизначені щодо найкращого підходу до лікування. До них 

відносять: 1) ендодонтично ліковані зуби (частіше піддаються переломам через 

втрату дентином еластичності, зневоднення, глибокими порожнинами).  

2) При відновленні жувальних горбів у випадку їхньої втрати в сучасній 

стоматології можуть використовуватися різні методи, залежно від власних 

поглядів лікаря. Але схиляються до думки, що прямою реставрацією можна 

відновити тільки один горбок, а у інших випадках – прямою чи напівпрямою 

реставрацією. 

3) Глибокі апроксимальні порожнини. Складність пломбування пов’язана 

з відновлення контактного пункту, особливо в глибоких порожнинах. Чим 

глибша порожнина, тим кращим вибором буде непряма реставрація.  

4) Дисколорит зуба. Тактика ведення таких хворих залежить від етіології 

та глибини зміни кольору зуба. Сьогодні такі зуби лікуються шляхом 

зовнішнього або внутрішнього відбілювання або менш консервативними 

методами: виготовлення вінірів або, навіть, коронок при «тетрациклінових 

зубах». 

5) При патологічній стертості традиційно рекомендують відновлювати 

зуби непрямими реставраціями, хоча дослідження останніх років показали 

ефективність прямих реставрацій, особливо у фронтальній ділянці. 

6) При великих порожнинах виникає проблема, що реставрація буде 

з’єднуватися з дентином (або, навіть, цементом), а з ними зв’язок композиту 

слабший, ніж з емаллю. Є думки про використання непрямих реставрацій для 

зменшення впливу полімеризаційної усадки [129]. Хоча сучасні матеріли 

нейтралізують цю проблему [92].  

За даними П. Магне [130], оптимальна кількість дентину при збереженні 

емалі вестибулярної поверхні дозволяє різцям бути міцними, жорсткими та 
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пружними. Оскільки, горизонтальний компонент оклюзійних навантажень 

працює на згин різців, достатня і однорідна товщина вестибулярної поверхні 

емалі важлива для забезпечення балансу функціональних напружень у 

фронтальних зубах. Суттєва втрата емалі з вестибулярної сторони або наявність 

порожнини після ендодонтичного лікування повпливає на жорсткість коронки 

зуба більше, ніж редукція міжзубної емалі в порожнинах III класу. Тому в таких 

випадках сучасними дослідниками рекомендовано використовувати для 

реставрацій фронтальних зубів більш жорсткі матеріали, зокрема, виготовлення 

керамічних вінірів [130-137]. 

Безумовно, також існує проблема вибору, коли можна використовувати 

вкладки чи коронки. Велика кількість інформації може вразити клініциста. 

Перед стоматологом залишається питання: які критерії слід використовувати 

для того, щоб відрізняти показання до виготовлення вкладки від коронки. У 

клініці необхідно враховувати деякі чинники при вирішенні питання про 

покриття горбиків зубів вкладкою. Існує багато причин для відмови від 

керамічних вкладок. Основні проблеми цих конструкцій пов'язані з 

підготовкою порожнини, оклюзією пацієнта, цементуючими агентами, 

недостатньою товщиною і внутрішніми дефектами кераміки. Якщо розмір 

порожнини становить менше однієї третини міжгорбкової відстані, то перевагу 

віддають прямій реставрації [138]. Відомо, що 18-22 % коронок, які 

виготовляються, є повністю керамічними. Ці коронки вимагають препарування, 

яке передбачає значне зменшення зубів. Якщо це препарування виконується в 

молодої людини з великою пульповою камерою або в людини з чутливими 

зубами, результат є прогнозованим. Такі пацієнти потребують ендодонтичної 

терапії. Зуби, описані вище, можуть бути відновлені з використанням менш 

«агресивних» конструкцій для зубних коронок. У цьому випадку більш 

консервативні та потенційно довготривалі реставрації можуть бути виконані 

шляхом підготовки зуба до виготовлення вкладок, таким чином зберігаючи 

оральну та вестибулярну поверхні зубів [139-141]. Експериментальне 

дослідження показує, що при підготовці порожнини для вкладки, ширшої за 
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половину відстані між горбками, збільшується ризик переломів або тріщини 

зуба [141]. 

Коли велика частина вестибулярної або оральної поверхні зуба була 

зруйнована, слід обрати альтернативну реставрацію – виготовлення естетичних 

коронок. Немає сумніву щодо їхньої прийнятності та стійкості до руйнування 

та абразивного зносу; це основні переваги коронок («реставрацій повного 

покриття») [142, 143]. Незважаючи на те, що коронка є міцною та естетичною 

реставрацією, пацієнти занадто часто отримують цей вид реставрації для 

незначних руйнувань, які могли б бути краще протезовані більш 

консервативним лікуванням [144]. У відповідній літературі мало інформації 

щодо рішення, в яких випадках провести лікування пацієнта вкладкою, а в яких 

– коронкою. Сьогодні потрібно більше досліджень із цього питання для 

кращого клінічного лікування пацієнтів [145].  

Допомогу при виборі методу відновлення зруйнованої коронки зуба та 

постановці діагнозу може надати запропонований В.Ю. Мілікевічем [146] 

індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ) для І та ІІ класу за 

Блеком. Позаяк функціональні властивості зубів безпосередньо визначаються 

напруженнями, котрі виникають у твердих тканинах зубів під дією значних 

жувальних навантажень, то, зрозуміло, що при виборі адекватного методу 

відновлення без попереднього ретельного розрахунку показників напружено-

деформованого стану відновленої коронки зуба не обійтися. Недостатнє 

вивчення цього питання дало привід для більш глибокого його аналізу. Перші 

спроби проаналізувати причини руйнування відновлених коронок жувальних 

зубів з точки зору біомеханіки були започатковані в дослідженнях                  

В.Ю. Мілікевича [146], Т.Ф. Даниліної [147], а згодом розвинені в роботах         

О.Н. Терещенко [148], О.М. Ступницька [149], О.П. Листопада [150].  

Сьогодні визначення ступеня руйнування оклюзійної поверхні зуба є 

одним із вирішальних моментів при виборі методу лікування (пломба, вкладка 

чи штучна коронка), оскільки в його основі лежить диференційний підхід у 

комплексі з ортопедичними засобами як мірою профілактики руйнування 
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коронок зубів, що є пусковим механізмом розвитку деформацій зубо-щелепової 

системи та втрати зубів [146, 151].  

Суть запропонованої В.Ю. Мілікевичем методики зводиться до 

визначення так званого індексу руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ) 

із подальшою рекомендацією до застосування одного з чотирьох основних 

видів конструкцій (пломба, зубна вкладка, штучна коронка, штифтова 

конструкція), призначених для клінічного відновлення зруйнованої коронки 

зуба, залежно від діагностичної шкали 0 – 0.55 – 0.6 – 0.8 – 1 можливих значень 

ІРОПЗ. Для визначення ІРОПЗ знаходимо значення відношення площі каріозної 

порожнини, що належить до І-ІІ класу за Блеком (G.V. Black), до площі 

оклюзійної поверхні зуба. Із метою визначення цих площ В.Ю. Мілікевич 

використовував стандартну прозору пластинку з нанесеною на неї 

міліметровою сіткою. Виміри проводили на діагностичній моделі, приклавши 

пластинку паралельно до оклюзійної поверхні зуба, при можливості фіксуючи її 

воском. Процентне співвідношення двох площ – «порожнина-пломба» до 

розмірів жувальної поверхні зуба і є «індексом руйнування оклюзійної поверхні 

зубів» (ІРОПЗ) Варто відзначити, що точність результатів визначення ІРОПЗ 

цим методом становить до 0,5 мм2. Учений досліджував розподіл напруги і 

міцність коронок жувальних зубів під дією тиску при різних величинах індекса 

руйнування оклюзійної поверхні зубів та в залежності від виду пломбувального 

матеріалу, оскільки механізм руйнування лікованих зубів є важливим [152]. 

Було доведено, що при збільшенні показника ІРОПЗ зростає кількість відломів 

та розколів коронок зубів. Проаналізувавши результати клінічного матеріалу та 

теоретичних розрахунків, зроблений висновок, що при ІРОПЗ до 0,3 показано 

пломбування; від 0,3 до 0,6 – лікування вкладками; від 0,6 до 0,8 – лікування 

коронками; більше 0,8 показано застосування штифтових конструкцій [146]. 

Методи визначення ІРОПЗ діляться на прямі і непрямі. Непрямий метод – це 

стандартний метод визначення ІРОПЗ за Мілікевичем. Прямі методи 

визначення ІРОПЗ: 1) Візуальне: визначення ІРОПЗ полягає у визначенні 

зруйнованої частини оклюзійної поверхні зуба при огляді пацієнта. Показники 
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записують: «½, ⅓, ¼». Отримані результати переводять у відсотки, отримуючи 

при цьому ½ = 50 %, ⅓ = 33,3 %, ¼ = 25 %. 2) Визначення індексу за 

анатомічними утвореннями оклюзійної поверхні зуба (горбки, їх скати та 

вершини). Ця методика не підходить для наукових досліджень, у звязку з 

неврахуванням розмірів горбків. Метод є неточним. 3) Визначення індексу за 

допомогою градуйованого стоматологічного дзеркала з нанесеною на його скло 

міліметровою сіткою дозволяє визначити площу в ротовій порожнині.  

Ці методи є зручними для застосування в практичній охороні здоров'я. Та 

вони є досить суб'єктивними, вимагають для впровадження певного досвіду і 

навиків [153, 154].  

Розвиток комп’ютерних технологій дав можливість визначати ІРОПЗ за 

допомогою інтраоральної камери і комп'ютера. Після висушування 

досліджуваного зуба проводиться фотозйомка оклюзійної поверхні 

інтраоральною камерою SmartCam, далі зображення переноситься на комп'ютер 

і за допомогою програми LpSquare визначається площа оклюзійної поверхні й 

дефекту. Ця методика є досить об’єктивною та ефективною, але її практичне 

використання обмежене ціною апаратурної бази [155, 156].  

Питання затрати часу для визначення ІРОПЗ різними методами 

досліджував В.В. Кубаренко [157]. Результати були згруповані в універсальну 

таблицю процесу поетапного визначення ІРОПЗ. Час, витрачений на прямі 

методи (4-6 хв) визначення ІРОПЗ, був значно менший, ніж на непрямі (близько 

25 хвилин). За допомогою інтраоральної камери SmartCam час визначення 

ІРОПЗ скорочується до 3 хвилин, а точність сягає до 0,0001 мм2 [155]. 

На думку О.Н. Терещенко [148, 158], ІРОПЗ жодним чином не враховує 

глибину руйнування твердих тканин зуба, відтак автором запропонована дещо 

вдосконалена методика, котра, окрім ІРОПЗ, ураховує додатковий індекс 

глибини руйнування коронки зуба (ІГРКЗ) і дає рекомендації до застосування 

того чи іншого методу відновлення на основі двовимірної діагностичної шкали.  

Велика увага дослідників приділяється удосконаленню відомих методів 

оцінки стану зубів та розмірів дефектів (зокрема ІРОПЗ) для подальшого 
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правильного вибору відновлювальної конструкції та матеріалів для них [158-

161]. 

Розвиток CAD/CAM систем дозволяє використовувати їх для діагностики 

і біометричних досліджень дефектів твердих тканин зубів [162]. 

Можна підсумувати, що сьогодні наочною є відсутність уніфікованого 

підходу щодо вибору методів лікування дефектів твердих тканин зубів. Вибір 

між прямим та непрямим методом ускладнюється тим, що залежить не від 

об’єктивних чинників, а від: власних знань, звичок, переваги та «стереотипів» 

лікаря-стоматолога щодо лікування таких патологій; згоди пацієнта, його 

фінансових можливостей та інших чинників, що не мають нічого спільного з 

методами доказової медицини.  

 

1.3.  Особливості клінічної картини руйнування зубів, що вплинуть 

на вибір методу стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів 

Згідно з деякими літературними даними, існують клінічні випадки 

руйнування зубів, що будуть мати особливий підхід до вибору методу 

стоматологічного лікування, зокрема лікування приясенних дефектів, дефектів 

твердих тканин зубів після ендодонтичного лікування, дисколорит зуба, 

патологічна стертість [92]. 

Однією з проблем стоматологічного лікування дефектів твердих тканин є 

особливості вибору тактики стоматологічного лікування в залежності від 

величини приясенного руйнування зуба. Причинами приясенної втрати тканин 

зуба можуть бути каріозні процеси, зокрема на контактних поверхнях, 

вторинний карієс, депульпування зубів, некаріозні ураження зубів, відлам 

частини чи цілої стінки зуба, неякісно виготовлені ортопедичні конструкції.  

При лікуванні приясенних дефектів зубів виникають ряд проблем: 

неможливість ізоляції робочого поля за допомогою кофердаму чи інших засобів 

ізоляції; потрапляння крові, слини, ясенної рідини в робочу ділянку, що 

зменшує ефективність будь-якої бондингової системи; погіршення фіксації 

мікропротезів [163-165].  
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У тих клінічних випадках, коли край порожнини знаходиться незначно 

підясенно, можна застосувати «переміщення пришийкового краю» (Cervical 

Margin Relocation (CMR)), що запропоновано в 1998 році D.Dietschi et al. [166].  

За даний період розвитку стоматології були розроблені та вивчені різноманітні 

методики CMR та вони стали популярними серед практикуючих лікарів [166-

174]. 

Варто зазначити, що на цей час існує низка розробок з вищезазначеної 

тематики. Роботи Veneziani M. [165], Żarow M. [32, 116] присвячені розробці 

алгоритмів вибору тактики лікування (зокрема методики CMR) хворих із 

приясенними дефектами твердих тканин зуба. 

Ними запропоновані класифікації приясенних дефектів, на яких 

базуються обґрунтування алгоритмів лікування. M. Veneziani [165] 

запропонував класифікацію, що базується на двох параметрах: 1) технічно-

операційний параметр: можливість правильної ізоляції операційного поля з 

застосуванням кофердаму; 2) біологічний параметр: вимірювання відстані між 

очищеним пришийковим краєм та періодонтальним прикріпленням, або 

комірковим гребенем, використовуючи періодонтальні зонди та 

рентгенографію. Це «біологічна ширина» описана A.W. Gargiulo [175]. 

Автор виділив 3 класи: клас 1 – кофердам, розміщений у борозні, 

достатньо показує пришийковий край для адекватного препарування 

порожнини; клас 2 – кофердам не дозволяє коректну ізоляцію операційного 

поля, проте біологічна ширина збережена (відстань між краєм та 

сполучнотканинним з’єднанням складає більше 2 мм, або між краєм та 

комірковим гребенем – більше 3 мм); клас 3 – маргінальний край порожнини 

знаходиться в під’ясенній ділянці з порушенням біологічної ширини (відстань 

між краєм та сполучнотканинним з’єднанням менше 2 мм, чи між краєм та 

кісткою менше 3 мм). Відповідно до цього поділу запропоновано вибір тактики 

стоматологічного лікування [165].  

M. Żarow у 2013 році [32]  запропонував класифікацію приясенних 

дефектів твердих тканин зубів на основі двох параметрів – положення 
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порожнини відносно краю коміркового відростка (тобто біологічної ширини) та 

технічних умов, які забезпечують можливість накладання кофердаму, та 

виділяє 5 класів ураження твердих тканин під’ясенної ділянки: 1) незначна 

під’ясенна порожнина в межах ясенної щілини, в якій при використання 

ретракційної нитки відповідної товщини для зміщення ясен у верхівковому 

напрямку можна накласти кофердам; 2) під’ясенна порожнина без порушення 

біологічної ширини, проте неможливо встановити кофердам без хірургічного 

подовження коронки зуба; 3) під’ясенна порожнина з порушенням біологічної 

ширини, обов’язкове проведення пародонтологічного подовження коронки; 4) 

порожнина чи під’ясенний перелом, у поєднанні з порушенням біологічної 

ширини, для отримання відповідної висоти над’ясенної основи в естетичній 

зоні надають перевагу ортодонтичній екструзії; 5) значна під’ясенна порожнина 

чи значний під’ясенний перелом, при яких пародонтологічне подовження 

коронки викликало б оголення фуркації чи було б пов’язане з надто високою 

біологічною ціною у вигляді видалення значної кількості кістки. Автором 

запропоновано вибір тактики стоматологічного лікування відповідно до цієї 

класифіції [32, 116].  

У цьому контексті варто відзначити, що J. Schmidsered [176] виділив 

кілька типів дефектів 5 класу за причиною виникнення: абфракція, абразія, 

карієс у межах емалі, карієс з ушкодженням дентину, починка штучної 

коронки, ерозії. Базуючись на запропонованій класифікації дефектів 5 класу за 

Блеком, запропонували алгоритми вибору терапевтичного лікування. 

Проблема пломбування каріозних порожнин на кореневих поверхнях 

зубів є достатньо актуальною в зв’язку з особливостями фіксації матеріалів до 

цементу та дентину. Оскільки проблема адгезії до емалі та дентину вирішена 

завдяки новітнім адгезивним системам, то питання адгезіі до цементу 

залишається відкритим [165, 177]. І досі відсутній чіткий алгоритм лікування і 

рекомендацій відносно вибору пломбувального матеріалу та методів ізоляції 

операційного поля для прямого відновлення підясенних дефектів [178]. 

Багато сучасних досліджень підтверджують, що відновлення зубів після 
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ендодонтичного лікування є викликом для практикуючого лікаря, тому що це 

вимагає глибоких знань відновної стоматології, ендодонтії та пародонтології. 

Зуби після ендодонтичного лікування стають менш міцні і стійкі до переломів 

(частіше піддаються переломам через втрату дентином еластичності, 

зневоднення, глибокими порожнинами) [179-182]. Також у таких зубах 

спостерігали суттєве зменшення дентину та критичну втрату зміцнюючого 

ефекту даху пульпової камери. За даними різних авторів, жувальна група зубів 

при депульпуванні вимагає виготовлення непрямих реставрацій для запобігання 

переломів зубів [92]. 

Якщо є тільки зруйнована оклюзійна поверхня з доступом до пульпової 

камери, то це можна вважати простою порожниною і використовувати пряму 

реставрацію. Корисним при лікуванні таких зубів є зменшення реставраційного 

краю. Є застереження при виборі лікування наявність тріщин, великих 

оклюзійних навантажень у премолярах (доступ до пульпової порожнини 

призводить до більшої втрати тканин, ніж у молярах). У фронтальних зубах 

частіше використовуються прямі реставрації після ендотичного лікування, 

оскільки є простий вхідний отвір. Але чим більша попередня втрата твердих 

тканин зубів, тим більше схиляється вибір до непрямих реставрацій [92, 32, 116, 

182]. 

За даними E.S. Reeh et al. [183], доступ до кореневих каналів для 

ендодонтичного лікування зменшує механічну стійкість зуба на 5 %. Відомо, 

що реконструкція оклюзійної порожнини зменшує жорсткість зубів на 20 %, 

МО – 46 %, а препарування порожнини (MOD) - на 63 %. Втрата одного чи 

двох крайових гребенів ослаблює механічну стійкість зуба. Незважаючи на те, 

що вкладки MOD (мезіально-оклюзійно-дистальна) є варіацією II класу, між 

двома реставраціями є достатньо чітка відмінність. За даними RG Craig et al. 

[184], аналіз фотоеластичного напруження показав перевагу вкладки MOD у 

захисті зубів від оклюзійного стресу [145, 185].  

Дискутується в цьому контексті також важливість встановлення 

скловолоконних штифтів. У випадку ендодонтичного лікування молярів, якщо є 
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достатня кількість коронкового дентину (руйнування до 50 % твердих тканин), 

пульпова камера забезпечує добру фіксацію реставрації і додаткового 

встановлення скловолоконного штифта не потрібне. В інших випадках 

рекомендовано використовувати скловолоконний штифт. Під час відновлення 

премолярів застосовувати скловолоконний штифт рекомендується, оскільки 

відбувається більша втрата тканин зуба. У фронтальних зубах верхньої щелепи 

скловолоконні штифти використовують не для покращення адгезії, а для 

поліпшення функціонального стану та підвищення жорсткості даного зуба. Для 

бокових зубів вирішальним фактором для вибору методу лікування є кількість 

втрачених твердих тканин [32, 74, 76, 77, 116, 182, 186-192].  

Деякі автори вважають, що для відновлення зубів після ендодонтичного 

лікування краще використовувати вкладки [193]. Виготовлення непрямих 

керамічних реставрацій може дозволити більш повно контролювати оклюзійні 

та проксимальні контакти та зменшити негативний вплив усадки полімеризації, 

у порівнянні з прямими реставраціями [194]. Ще одним із варіантів лікування є 

використання ендокоронок [195]. 

Однією  особливістю клінічної картини дефектів твердих тканин зубів є 

дисколорит. Тактика ведення хворих із дисколоритом зуба залежить від 

етіології та глибини зміни кольору зуба. Сьогодні такі зуби лікуються шляхом 

зовнішнього або внутрішнього відбілювання або менш консервативними 

методами: виготовлення вінірів або, навіть, коронок при «тетрациклінових 

зубах» [92, 32, 116]. 

При патологічній стертості традиційно рекомендують відновлювати зуби 

непрямими реставраціями, хоча дослідження останніх років показали 

ефективність прямих реставрацій, особливо у фронтальній ділянці [92, 32, 116, 

196, 197]  

Отже, лікування дефектів твердих тканин зубів у більшості випадків 

пов’язане з вибором методу відновлення анатомічної форми зуба та матеріалів, 

які будуть використовуватись. Найпершим та важливим завданням лікарів-

стоматологів при відновленні анатомічної форми зубів є адекватний вибір 
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методу лікування, який залежить від багатьох факторів. Нам потрібно 

врахувати низку факторів: величину дефекту та етіологію, естетичні, оклюзійні, 

ендодонтичні та пародонтальні аспекти; кількість уражених зубів, згода 

пацієнта, його звички та переваги; власні знання та «стереотипи» стоматолога 

щодо лікування таких патологій.  

Допомогу при виборі методу відновлення зруйнованої коронки зуба та 

постановці діагнозу може надати запропонований В.Ю. Мілікевічем [146] 

індекс руйнування оклюзійної поверхні зуба (ІРОПЗ) для І та ІІ класу за 

Блеком. Сьогодні визначення ступеня руйнування оклюзійної поверхні зуба є 

одним із вирішальних моментів при виборі методу лікування (пломба, вкладка 

чи штучна коронка) оскільки в його основі лежить диференційний підхід у 

комплексі з ортопедичними засобами як мірою профілактики руйнування 

коронок зубів, що є пусковим механізмом розвитку деформацій зубо-щелепової 

системи та втрати зубів. Цей індекс використовується і сьогодні в «країнах 

пострадянського простору» для постановки діагнозу і вибору методу лікування 

дефектів твердих тканин зубів. Світова стоматологічна спільнота спирається на 

інші показники: «intercuspal distance» (міжгорбкова відстань), SI/STA.  

На основі мета-аналізу літератури зроблено висновок, що ускладнення, 

які виникають після проведення різних видів реставрацій, часто зумовлені 

помилками, яких допускаються лікарі-стоматологи на етапі вибору методу 

лікування. Таким чином, проблема вибору методу лікування дефектів твердих 

тканин зубів потребує досконалого вивчення та розробки нових підходів згідно 

з принципами доказової медицини. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

  

2.1. Загальна характеристика дослідження 

Науково-дослідницька робота виконувалася на базі кафедри стоматології 

післядипломної освіти ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України та Центру стоматології «Університетської 

клініки» ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

(директор клініки - к.мед.н, доцент Семотюк М.М.) у 2014-2018 рр. 

Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань дослідження 

було проведено ряд клінічних та експериментальних досліджень.  

Експериментальне дослідження включало в себе антропометричні 

дослідження, механіко-математичне моделювання контактної взаємодії 

реставрації з тканинами зуба, методи математичного розрахунку і обчислення 

об’ємів коронок зубів та об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи 

зубів. 

Клінічне дослідження проводилося на базі кафедри стоматології 

післядипломної освіти ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України та Центру стоматології «Університетської 

клініки» ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» у 

2014-2018 рр. Загалом було обстежено 304 пацієнти для встановлення етіології, 

поширеності дефектів твердих тканин зубів, ускладнень, що виникають при 

такій патології.  

На першому етапі дослідження з обстежених 304 пацієнтів – 80 пацієнтів 

були залучені до груп обстеження. Усі пацієнти були проінформовані про мету 

обстеження та лікування і дали свою згоду на подальше обстеження.  

Групи пацієнтів були розподілені таким чином: 

Першу групу склали 40 пацієнтів, в яких згідно з традиційними 

показаннями [51, 201, 202] і протоколами лікування показано виготовляти 

пряму реставрацію.  
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Другу групу склали 40 пацієнтів, в яких згідно з традиційними 

показаннями [51, 201, 203] і протоколами лікування показано виготовляти 

непряму реставрацію.  

Критерії включення пацієнтів у дослідження: 

- пацієнти без виражених соматичних захворювань; 

- пацієнти без захворювань тканин пародонта; 

- пацієнти з фізіологічним видом прикусу; 

- пацієнти без дефектів зубних рядів; 

- пацієнти з скаргами на раніше виготовлені реставраціїї; 

- термін після раніше проведеного лікування – від 6 місяців до 3 років. 

На другому етапі дослідження з метою вивчення ефективності 

запропонованих методів діагностики та систематизації дефектів твердих тканин 

зубів нами було виділено третю групу – 40 пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів різної локалізації, яким проводилося стоматологічне лікування за 

запропонованим нами алгоритмом та оцінка можливості й ефективності 

використання нашої систематизації в клініці. 

Критерії включення пацієнтів у лікування: 

- пацієнти без виражених соматичних захворювань; 

- пацієнти без захворювань тканин пародонта; 

- пацієнти з фізіологічним видом прикусу; 

- пацієнти без дефектів зубних рядів. 

 

 2.2. Клінічні  та додаткові методи дослідження  

Клінічні обстеження пацієнтів проводилися за класичними методиками. 

Дані фіксувалися в медичній карті стоматологічного хворого, що затверджена 

МОЗ України (форма № 043/0). Обстеження полягало в зборі скарг, анамнезу, 

зовнішньому обстеженні та об’єктивному дослідженні зубо-щелепової ділянки. 

Для встановлення поширеності дефектів твердих тканин зубів нами розроблено 

спеціальну карту (див. Додаток Б). Для визначення причин ускладень лікування 

пацієнтів із дефектами твердих тканин зуба всі дані огляду заносилися в 
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спеціально розроблену карту (див. Додаток В). Вона містила наступну 

інформацію: паспортні дані, вік, місце проживання, професія, скарги, вид 

реставрації, терміни користування, прикус, зубну формулу, характеристику 

руйнування. 

При обстеженні пацієнтів спочатку звертали увагу на скарги, що 

пов’язані з раніше виготовленими реставраціями. Проводили опитування щодо 

виду лікування та терміну користування реставрацією. Проводили обстеження 

самої реставрації за модифікованою методикою USPHS (United States Public 

Health Service) (Ryge G.) [204-206], звертали увагу на матеріал, із якого вона 

виготовлена, спосіб виготовлення. Обов’язково враховувався об’єм дефекту, 

залишок твердих тканин опорних зубів після препарування, стан зубів 

антагоністів, прикусу. Визначався ІРОПЗ за В. Ю. Мілікевичем [146]. 

Визначення оклюзійних контактів проводили за допомогою оклюзійного 

паперу. Із метою отримання додаткових даних про глибину руйнування 

проводилися рентгенологічні обстеження та діагностика вторинного карієсу за 

допомогою апарату DIAGNOdent. Тріщини та переломи зубів ми оцінювали та 

поділяли, згідно з класифікацією AAЕ (Американської асоціації ендодонтів) 

[207]. 

2.2.1. Клінічна оцінка реставрації згідно з критеріями USPHS. Для 

визначення якості реставрації було оцінено анатомічну форму, крайову 

адаптацію, шорсткість поверхні, крайове забарвлення, відповідність кольору та 

наявність дискомфорту чи чутливості:  

1) Анатомічна форма (AF): 

а) реставрація зберігає створену анатомічну форму; 

b) реставрація відповідає заданій анатомічній формі, відсутній матеріал 

не оголює дентин чи прокладку; 

с) значна втрата реставраційного матеріалу з оголенням дентину чи 

матеріалу прокладки. 

2) Крайова адаптація (MA): 

а) реставрація близько (щільно) прилягає до зуба вздовж периферійної 
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частини; 

b) дослідник не помічає, де відбувається з’єднання з краєм, а якщо і 

помічає, то лише в одному напрямку, не видно ніяких тріщин; 

с) дослідник легко вводить інструмент у тріщину, через яку видно 

оголений дентин і матеріал прокладки;  

e) реставрація зламана, рухома або відсутня. 

3) Шорсткість поверхні (SR): 

а) поверхня реставрації гладенька; 

b) поверхня реставрації злегка шорсткувата або підрита, її можна 

поправити шляхом фінішного оброблення і полірування; 

с) поверхня реставрації глибоко підрита. На ній нерівні заглиблення, які 

не належать до анатомічних утворень. Поверхню не можна поправити 

фінішним обробленням. 

4) Крайове забарвлення (MD): 

а) по краю між реставрацією і поверхнею зуба зміни кольору відсутні; 

b) наявні зміни кольору не простягаються в напрямку пульпи; 

с) зміни кольору простягаються в напрямку пульпи. 

5) Відповідність кольору (CM): 

а) реставрація за кольором і прозорістю відповідає прилеглій структурі 

зуба; 

b) порівняно з забарвленням і прозорістю зуба є невідповідність кольору і 

прозорості в допустимих межах; 

с) порівняно з забарвленням і прозорістю зуба є невідповідність кольору і 

прозорості за допустимими межами. 

6) Дискомфорт/ чутливість (OF): 

а) немає; 

b) середній; 

с) занадто сильний. 

7) Наявності вторинного карієсу (SC): 

a) відсутні ознаки вторинного карієсу; 
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b) – 

с) наявні ознаки вторинного карієсу. 

2.2.2. Визначення індексу руйнування оклюзійної поверхні зуба 

(ІРОПЗ). Допомогти при виборі методу відновлення зруйнованої коронки зуба 

та постановці діагнозу може запропонований В. Ю. Мілікевічем [146] індекс 

руйнування оклюзійної поверхні зубів (ІРОПЗ) для І-ІІ класу за Блеком. Індекс 

руйнування оклюзійної поверхні зубів визначають за допомогою 

координаційної сітки з ціною поділки 1 мм², яка нанесена на прозоре оргскло, 

або за допомогою щупа Мілікевича з трьома основними типорозмірами для 

дефектів І-ІІ класу за Блеком. Коли значення ІРОПЗ менше 0,55, показано 

виготовляти пряму реставрацію. При ІРОПЗ рівному 0,55-0,6, тобто при 

руйнуванні більше 55 %, показано виготовляти вкладки; 0,6-0,7 – коронки, при 

індексі більше 0,8 – штифтові конструкції. Але цей індекс не використовують 

для інших класів за Блеком (ΙΙΙ, IV, V, VI), зокрема, для фронтальної групи 

зубів. 

 

2.3. Антропометричні дослідження 

Для проведення антропометричних досліджень ми запропонували власну 

методику визначення об’ємів зубів, дефектів твердих тканин різних груп зубів, 

коронкової  порожнини зуба. Об'єм коронкової порожнини зуба та загальний 

об'єм коронки зуба ми визначали шляхом унесення кремоподібної речовини 

(дитячий крем) за допомогою інсулінового шприца в порожнини 

досліджуваних зубів і у відбитки цих зубів. В отриманий подвійний відбиток у 

проекцію зуба вносили кремоподібну речовину за допомогою інсулінового 

шприца (рис. 2.1, 2.2). Інсуліновий шприц дає змогу стежити за кількістю 

вмісту і фіксувати різницю до і після введення речовини у відбиток, що дає 

шуканий об’єм коронки досліджуваного зуба (Vc). Кожне вимірювання 

обчислювали в абсолютних значеннях (мл). 
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Рис. 2.1. Інсуліновий шприц. 

 

Рис. 2.2. Кремоподібна речовина у відбитку 11 зуба. 

 

Далі на виготовлених за цими ж відбитках моделях проводилося 

препарування різної форми і локалізації порожнин. Причому при обстеженні ми 

моделювали такі порожнини, в яких може бути найбільша глибина ураження, 

але без розкриття пульпової камери. Для прикладу висвітлено вимірювання 11 

зуба (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Створення порожнин на моделі. 
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За допомогою шприца з кремоподібною речовиною на моделі 

відмодельовували вихідну форму зуба (рис. 2.4). Таким чином ми отримали 

об’єм порожнини Vcav. 

 

Рис. 2.4. Відновлення форми зуба кремоподібною речовиною. 

 

Розроблена методика захищена деклараційним патентом № 51592 [216]. 

Нами було проведено по 10 вимірювань для кожного виду порожнин.  

Для визначення об’єму коронкової порожнини зуба ми використали 

також нашу методику. Матеріалом для проведення нашого дослідження стали 

видалені зуби зі збереженою коронковою частиною. 

Нами було проведено вимірювання й розрахунок на 42 зубах різних груп 

зубів верхньої та нижньої щелеп.  

 

2.4. Механіко-математичне моделювання контактної взаємодії 

реставрації з тканинами зуба  

Для дослідження поведінки матеріалів, у тому числі, шаруватих 

конструкцій під навантаженням, застосовують фізичні [208], електрохімічні 

[209, 210] та аналітичні [211] методи. Для аналітичного дослідження взаємодії 

контактуючих тіл більш придатними є підходи, котрі використовують моделі і 

методи теорій стрижнів, оболонок і пластин. За такого підходу основні 

труднощі в контактних задачах виникають на етапі моделювання об’єкта 

дослідження й адекватного вибору теорії. Водночас контактні задачі, власне, 
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для тонкостінних елементів мають свою специфіку, пов’язану з появою 

нерегулярних контактних напружень, додаткових зон відлипання тощо. 

Відзначимо, що при побудові математичних моделей реальних процесів у 

фізичних чи біологічних системах дослідники намагаються знайти компроміс 

між двома, по суті, антагоністичними бажаннями: з одного боку якомога 

точніше відобразити реальне функціонування досліджуваної системи, а з 

іншого – побудувати достатньо просту математичну модель, щоб у кінцевому 

підсумку отримати досяжний результат. Така модель найперше є цінною щодо 

отримання якісної картини явищ та процесів, які досліджуються. Уже після 

вирішення завдань, поставлених у цій роботі, використовуючи апробовані 

методики робіт [211-215], ми збагатили модель, урахувавши шаруватість 

тканин зуба та розглянувши об’єкт дослідження під дією локальних, довільно 

орієнтованих та динамічних навантажень, а також оцінивши можливість 

втомних пошкоджень. Остаточно кількісні дані будуть уточнюватись засобами 

точкових (одиничних) віртуальних експериментів.
 

Об’єктом дослідження є напружено-деформований стан композиції «зуб-

пломба» або «зуб-вкладка» з урахуванням контактної взаємодії твердих тканин 

зуба з пломбою (вкладкою).  

2.4.1. Досліджувані матеріали, що використовувалися в експерименті. 

Досліджували поведінку кусково-однорідної пружної композиції під дією 

жорсткого штампу, яка моделює поведінку відновленого шляхом пломбування 

(чи встановлення вкладки) зуба під дією жувального навантаження. 

Поперечний переріз моделі є двозв’язною ділянкою, де параметри пружності та 

міцності змінюються від шару до шару, тобто є кусково-сталими функціями від 

радіальної координати. Вирази напружено-деформованого стану для усіх шарів 

матеріалу записували на основі однакових статичних та кінематичних гіпотез 

лінійної теорії пружності. Вважаємо, що властивості матеріалів однорідних 

областей визначаються модулями Юнга, коефіцієнтами Пуассона та межами 

текучості чи міцності. Властивості твердих тканин зуба вважаємо сталими 

величинами, а властивості реставраційного матеріалу – дискретно-змінними.  
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Як матеріал для відновлення зуба вибрали поширений композитний 

пломбувальний матеріал світлового твердіння (фотополімерний композит типу 

Gradia Direct), для якого модуль пружності 1,2E ГПа= , а коефіцієнт Пуассона 

0,43 = , та кераміку для вкладок (типу Vitablocs) – 6,0E ГПа= , 0,4 = . 

Усереднені константи пружності для твердих тканин зуба прийняли такими: 

0 95E ГПа= , 0 0,32 = .
 

Механіко-математичне моделювання проводилося на базі кафедри 

будівельної механіки Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу кандидатом технічних наук, доцентом А.С. 

Величковичем. 

 

2.5. Метод математичного розрахунку і обчислення об’ємів коронок 

зубів та об’ємів зубних порожнин для кожної групи зубів 

для молярів: 

 
(2.1) 

 для премолярів: 

 
(2.2) 

для різців: 

для ікол: 

 

 

Рис. 2.5. Схематичне зображення коронки різця із вхідними розмірами. 

 
(2.3) 

 
(2.4) 
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Рис. 2.6. Схематичне зображення коронки ікла із вхідними розмірами. 

Рис. 2.7. Схематичне зображення коронки премоляра із вхідними розмірами. 

 

Рис. 4 Схематичне зображення коронки моляра із вхідними розмірами 

 

 

 

Рис. 2.8 Схематичне зображення коронки моляра із вхідними розмірами. 

 

2.5.1. Визначення наближених об’ємів дефектів твердих тканин для 

кожної групи зубів. Для визначення об’ємів дефектів твердих тканин зуба для 

кожної групи зубів були використані адекватні геометричні моделі. Із 

використанням побудованих моделей були проведені математичні розрахунки 

для обчислення об’ємів дефектів твердих тканин зубів на основі їхніх лінійних 

розмірів l, l1, l2, w, w1, w2; h, h1, h2 (табл. 2.1) і отриманих нами розрахункових 

формул. 

Таблиця 2.1 

Геометричні моделі різних видів порожнин із розрахунковими формулами 

Формула Геометрична модель 

( )1

1 2
8


= +molarV lw h h  еліптичний циліндр з 

усередненою висотою 

( )( )2

1 2 1 2 1 2

1

4
= + +molarV l l d d h h  5-кутна призма з усередненою 

висотою 
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Продовження таблиці 2.1.  

( )( )( )3

1 2 1 2 1 2

1

8
= + + +molarV l l w w h h  4-кутна призма з усередненими 

параметрами 

4 1

6
=molarV lwh  4-кутна піраміда 

( )5

1 2
8


= +molarV lw h h  призма з круговим сектором в 

основі і усередненою висотою 

( ) ( )1

1 2 1 2

1

4
= + +premolarV l l w h h  трапецієвидна призма з 

усередненою висотою 

( )( )2

1 2 1 2

1

4
= + +premolarV l w w h h  паралелепіпед з усередненими 

шириною і висотою 

( )( )( )3

1 2 1 2 1 2

1

8
= + + +premolarV l l w w h h  паралелепіпед з усередненими 

параметрами 

1

12


=canineV lwh  конус 

1 1

6
=incisorV lhw  3-кутна піраміда 

2 2

3
= incisorV lwh  5-кутна призма з усередненою 

висотою 

( )( )3 2 2 2 2

1 2 1 1 1 2 1 2 2 2
48


= + + +molarV w w l h l l h h l h  половина зрізаного конуса з 

усередненою висотою 

( )4

1 2

1

4
= +incisorV wh l l  3-кутна призма з усередненою 

висотою 

 

Побудова моделей та необхідні числові розрахунки проводилися на 

кафедрі диференціальних рівнянь і прикладної математики Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника доцентом 

В. В. Мазуренком. 

За допомогою мікрометра та парадонтального зонда ми проводили заміри 

вхідних лінійних розмірів зуба, далі ці дані заносили в електронний Excel-

калькулятор і отримували розрахований об’єм. Лінійні розміри потрібно 

вимірювати відповідно до рекомендацій, що відображаються на геометричних 

моделях (зокрема там, де це показано у взаємно перпендикулярних напрямах). 

Інакше, слід очікувати збільшення відносної похибки обчислень (рис. 2.5-2.8, 

табл. 2.1). 
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2.6. Метод фізичного розрахунку і обчислення об’ємів коронок зубів 

та об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи зубів 

Для визначення достовірності результатів ми проводили порівняльний 

аналіз об’ємів коронок зубів Vc, знайдених запропонованим нами підходом (на 

основі геометричної моделі) та об’ємів тих самих коронок зубів V, визначених 

за допомогою відомої фізичної формули (на основі реальної гіпсової моделі): 

 
(2.5) 

де V – об’єм, ρ – густина (густина гіпсу складає 2,3 г/см3), m – маса гіпсової 

моделі зуба. 

Ми зважували гіпсові моделі клінічних коронок зубів і проводили 

розрахунок об’єму V за формулою (2.5). Зважування коронок проводили за 

допомогою аналітичних ваг Radwag AS 220/с, які призначені для точного 

зважування в лабораторних умовах (ваги внесені до Держреєстру України).  

 

2.7. Методи статистичної обробки отриманих результатів  

Статистичну перевірку гіпотез проводили з використанням χ2-критерію. 

Для оцінки розроблених нами систематизацій дефектів було сформовано 3 

групи експертів. Першу групу (3 експерти) склали лікарі-стоматологи із 

досвідом роботи до 2 років. Другу групу (3 експерти) склали лікарі-стоматологи 

з досвідом роботи до 10 років, третю групу (3 експерти) склали лікарі-

стоматологи з досвідом роботи більше 10 років. Цими групами експертів 

проведено обстеження 20 пацієнтів з приясенними дефектами зубів із групи 3. 

Критерієм включення пацієнтів до дослідження була наявність приясенних 

дефектів зубів на одному чи кількох зубах різної етіології виникнення, окрім 

клиновидних дефектів. Для оцінки систематизації LOV/DD 20 пацієнтам групи 

3 із різноманітними дефектами твердих тканин зубів ми до лікування зняли 

подвійні відбитки та відлили моделі. Ці моделі були оцінені тими ж 3 групами 

експертів окремо за параметром LOV та DD. Результати оцінки заносилися в 

спеціально розроблену карту (див. Додаток Д). 
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У результаті діагностування, що провели групи експертів, ми отримали 

дані, відображені в додатку Е. Оцінка достовірності різниці в результатах 

вимірювань експертних груп проводилася за χ2-критерієм. 

Для оцінки рівня досягнення завдань способу діагностики і 

систематизації дефектів твердих тканин зубів була розроблена анкета 

опитування (додаток Ж). Експерти для оцінки використовували шкалу від 1 до 

10 (високий рівень отримував високий бал).  

Отримані результати в ході виконання дисертаційного дослідження 

піддавали статистичній обробці методом варіаційної статистики (середнє 

арифметичне, стандартна похибка, середньоквадратичне відхилення, довірчий 

інтервал) на персональному комп’ютері при застосуванні пакету статистичних 

програм «Microsoft Excel – 2015» і «Statistica – 8,0». Достовірність усіх 

отриманих результатів визначалася на рівні р ≤ 0,05.  

Дослідження проведені на кафедрі соціальної медицини та громадського 

здоров’я (зав. кафедри д.мед.н, професор Децик О. З.).   

 

Матеріали розділу опубліковані в наступних працях: 

1. Бульбук ОІ, Гринішак ЕБ, Бульбук ОВ, винахідники; Івано-

Франківський національний медичний університет, патентовласник. Спосіб 

визначення об'єму дефектів твердих тканин зубів. Патент України на корисну 

модель № 51592. 2010 лип. 26. [216]. 

2. Бульбук ОВ, Бульбук ОІ Спосіб визначення об'єму дефектів 

твердих тканин зубів. Міжнародн. наук. конференції студ. і молод. вчених 

«Молодь медицині майбутнього» Одеса 22-23 квітня (2010):234 [217]. 

3. Бульбук ОІ, Бульбук ОВ Визначення об'єму дефектів твердих 

тканин фронтальних зубів. Матеріали ХІV Міжнародного конгресу студентів і 

молодих вчених Тернопіль13-15 квітня (2010):181 [218]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕФЕКТАМИ ТВЕРДИХ 

ТКАНИН ЗУБІВ 

 

3.1. Загальна характеристика обстежених пацієнтів 

Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань дослідження 

нами було проведено ряд клінічних досліджень.  

 Клінічне обстеження проводилося на базі кафедри стоматології 

післядипломної освіти ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» МОЗ України та Центру стоматології «Університетської 

клініки» ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 

2014-2018 рр. Загалом було обстежено 304 пацієнти років для встановлення  

етіології, поширеності дефектів твердих тканин зубів, ускладнень, що 

виникають при такій патології.  

На першому етапі дослідження з обстежених 304 пацієнтів 80 пацієнтів, 

які мали скарги на раніше виготовлені реставраціїї, були залучені до груп 

обстеження. Усі пацієнти були проінформовані про мету обстеження та 

лікування і дали свою згоду на подальше обстеження.  

Групи пацієнтів були розподілені таким чином: першу групу склали 40 

пацієнтів, в яких згідно з традиційними показаннями і протоколами лікування 

показано виготовляти пряму реставрацію; другу групу склали 40 пацієнтів, в 

яких згідно з традиційними показаннями і протоколами лікування показано 

виготовляти непряму реставрацію. Усі використані при обстеженні хворих 

методики описані в розділі 2. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ усіх обстежених поділили на вікові групи 

20-24, 25-29, 30-34, 35-44 та 45-54 роки. Найбільше було обстежено пацієнтів у 

віці 35-44 років – (46,3±5,6) % (37 осіб), а найменше – у групі 45-54 років – 

(3,8±2,1) % (3 особи). Розподіл осіб за іншими віковими групами мав наступний 

характер: 20-24 роки – (10,0±3,4) % (8 осіб), 25-29 років – (15,0±4,0) % (12 осіб), 

30-34 роки – (25,0±4,8) % (20 осіб) (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Віковий розподіл серед обстежених. 

 

Гендерний розподіл пацієнтів: нами було обстежено 36 чоловіків                

(45,0±5,6) % та 44 жінки (55,0±5,6) % (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Співвідношення чоловіків та жінок серед обстежених (в%). 

 

Серед обстежених нами пацієнтів більшість є жителями міста – 62            

(77,5±4,7) %, а менша частина – проживає в сільській місцевості 18             

(22,5±4,7) % (рис. 3.3). 

% 

вік 
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Рис. 3.3. Співвідношення обстежених пацієнтів, які проживають у місті чи селі. 

 

Оцінюючи етіологічний чинник виникнення дефектів твердих тканин 

зубів в обстежених, ми встановили, що у всіх пацієнтів причиною виникнення 

порожнин є каріозний процес. 

При порівнянні термінів звернень після проведеного раніше лікування 

оглянутих нами пацієнтів у часовому проміжку, то вони відбувалися в таких 

часовових періодах: (21,3±4,6) % (17) – ускладнення виникали в короткі 

терміни – до 6 місяців; (32,5±5,2) % (26) – ускладнення спостерігалися до          

1-річного терміну користування реставрацією, (22,5±4,7) % (18) – ускладнення 

спостерігалися до 2-річного терміну користування реставрацією, (23,8±4,8) %  

(19) – ускладнення спостерігалися до 3-річного терміну користування 

реставрацією (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Кількісна характеристика звернень пацієнтів, залежно від 

терміну після раніше проведеного лікування. 

% 

терміни 
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Таким чином, критерії включення пацієнтів у групи обстеження та їхня 

загальна характеристика виключає додаткові впливи на стан зубо-щелепової 

системи та виникнення ускладнюючих факторів, які б спотворили результати 

дослідження. 

 

3.2. Характеристика ускладнень, що виникають після 

стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів 

Незважаючи на успіхи у використанні реставраційних матеріалів і 

постійне удосконалення методик прямої та непрямої реставрації, кількість 

незадовільних результатів ще є значною. Оскільки при виконанні реставрацій 

лікарі-стоматологи допускають помилки на різних етапах лікування, проблема 

вдосконалення методів реставрації твердих тканин зубів посідає одне з 

провідних місць серед актуальних проблем сучасної стоматології.  

Пацієнти І та ІІ групи  дослідження звертались до нас із скаргами на 

раніше виготовлені реставрації. Клінічну оцінку реставрацій проводили за 

методикою USPHS. Причому, у всіх досліджуваних груп були пацієнти, яким ці 

реставрації потребували заміни (з оцінкою Charlie (C)). 

 Усім пацієнтам І групи були виготовлені раніше прямі реставрації. 

Результати клінічної оцінки ускладень, що виникли після лікування пацієнтів 

першої групи досліджуваних, були наступними і представлені на рис 3.5.  

Невідповідність анатомічної форми (AF) відмічали у 6 випадках 

(15,0±5,6%): спостерігається значна втрата реставраційного матеріалу з 

оголенням дентину чи матеріалу прокладки, що є показом до заміни 

реставрації. Порушення крайової адаптація (MA) спостерігали при дослідженні 

11 реставрацій (27,5±7,1%): легко вводиться інструмент у тріщину, через яку 

видно оголений дентин і матеріал прокладки, або реставрація рухома чи 

відсутня, що є показом до її заміни.  

Оцінка реставрацій у першій групі за критерієм  шорсткість поверхні (SR) 

показала, що у 8 (20,0±6,3) % випадках поверхня реставрації глибоко пориста. 

На ній нерівні заглиблення, які не належать до анатомічних утворень, поверхню 
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не можна поправити фінішним обробленням, поверхня зламана або є її 

розшарування, що є показом до її заміни.  

Наявність крайового забарвлення (MD) – у 9 реставраціях (22,5±6,6) % 

зміни кольору простягаються в напрямку пульпи, що є показом до її заміни. 

Оцінивши відповідність кольору (CM) реставрацій, відмітили, що 

невідповідність кольору і прозорості за допустимими межами у 6 випадках 

(15,0±5,6) %. Останні потребували заміни. 

Оцінка реставрацій у першій групі за критерієм – дискомфорт/ чутливість 

(OF) виявила, що у 8 (20,0±6,3) % реставрованих зубах пацієнти відмічають 

занадто сильну чутливість або дискомфорт, що є показом до заміни реставрації. 

Оцінка реставрацій у першій групі, згідно з критерієм наявності 

вторинного карієсу (SC), виявила, що в 14 (35,0±7,5) % випадках були ознаки 

вторинного карієсу. 

 

Рис. 3.5. Розподіл ускладнень у хворих першої групи. 

Примітка: MA – крайова адаптація; SR – шорсткість поверхні; MD – 

крайове забарвлення; CM – відповідність кольору; OF – дискомфорт/ 

чутливість; AF – анатомічна форма; SC – наявність вторинного карієсу. 
 

Другу групу склали 40 пацієнтів, в яких згідно з традиційними 

показаннями і протоколами лікування показано виготовляти непряму 

реставрацію. 2 пацієнтам (5,0±3,4) % ІІ групи були виготовлені раніше непрямі 

% 

види ускладнень 
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реставрації, а 38 (95,0±3,4) % були виготовлені раніше прямі реставрації (рис. 

3.6). 

5%

95%

Пряма реставрація Непряма реставрація
 

 

Рис. 3.6. Розподіл пацієнтів другої групи відповідно до проведеного 

методу лікування. 

 

Результати клінічної оцінки ускладнень, що виникли після лікування 

пацієнтів другої групи досліджуваних, були наступними і представлені на 

рисунку 3.7.  

У цій групі ми розділили ускладнення, які спостерігали, на дві підгрупи: 

ускладнення при виготовленні непрямих реставрацій та ускладнення при 

виготовленні прямих реставрацій. Підгрупа пацієнтів, в яких виявлені 

ускладнення при виготовленні непрямих реставрацій, склала 2 пацієнти: 1          

(50 %) із них звернувся зі скаргою на порушення фіксації (розцементування) 

реставрації, а ще 1 (50 %) пацієнт звернувся зі скаргою на скол частинки 

непрямої реставрації. Безумовно, надто мала вибірка пацієнтів була 

нерепрезентативною і не дала нам об’єктивної інформації про ускладнення при 

лікуванні непрямими реставраціями. 

Підгрупа пацієнтів, в яких виявлені ускладнення при виготовленні 

прямих реставрацій, склала 38 пацієнтів. Невідповідність анатомічної форми 

(AF) відмічена в 15 (39,5±7,9) % випадках. Із них у 10 (26,3±7,1) % випадках ми 

спостерігали значну втрату  реставраційного матеріалу (дефект реставрації), що 

є показом до заміни реставрації. А в 5 (13,2±5,5) % випадках виявлено 

порушення анатомічної форми зубів при моделюванні прямої реставрації: 
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сплощення або відсутність горбів, скіс ріжучих країв, відсутність оклюзійних 

контактів на реставрації (таким чином лікарі проводили «профілактику» 

ускладнень). 

У 15 (39,5±7,9) % випадках ми спостерігали відсутність (випадіння 

пломб) реставрації, причому, з анамнезу нам відомо про неодноразові втрати 

цих реставрацій. 

У пацієнтів другої групи ми спостерігали тріщини та переломи зубів. 

Згідно з класифікацією AAЕ (Американської асоціації ендодонтів) ми 

спостерігали 4 (10,5±5,0) % випадки перелому горбка «Fractured Cusp», коли є 

повний або частковий перелом горбка, що починається на коронці, прямує до 

його шийки, закінчується в ясенній щілині або глибше (ІІ група за ААЕ). 

Прогноз для таких зубів сприятливий і подальша тактика лікування залежала 

від глибини приясенного руйнування. 

Ми спостерігали 2 (5,3±3,6) % випадки перелому зуба «Cracked Tooth», 

коли є неповний перелом зуба, що охоплює один або два крайових гребеня, 

починається на коронці, проникає в дентин в напрямку кореня зуба (ІІІ група за 

ААЕ). Прогноз для таких зубів сумнівний і залежав від глибини тріщини в 

корені. 

У 2 (5,3±3,6) % випадках ми спостерігали повний перелом зуба «Split 

Tooth», коли перелом починається на коронці і розділяє зуб на дві частинки в 

напрямку кореня (ІV група за ААЕ). Прогноз для таких зубів був 

несприятливий, і такі зуби підлягали видаленню. 
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Рис. 3.7. Розподіл ускладнень у пацієнтів другої групи, яким виготовляли пряму 

реставрацію. 

 

Таким чином, можна підсумувати, що результати дослідження пацієнтів у  

першій групі висвітлюють нам низку ускладнень, більшість яких виникли 

внаслідок помилок, що здійснюються лікарями на різних етапах лікування: 

неправильний вибір кольору, погана ізоляція порожнини від ротової рідини, а 

також недостатня кінцева обробка реставрації і т.п.. Унаслідок цих ускладнень 

частина реставрацій потребували заміни. Ми можемо стверджувати, що 

лікування дефектів твердих тканин методом прямої реставрації є складним і 

має свої особливості. Багато незадовільних результатів та ускладнень 

відбувається через помилки лікарів, що допущені на різних етапах лікування. 

Водночас прогноз для таких зубів сприятливий, ці ускладнення не приводять до 

втрати зубів чи інших факторів, що ускладнюють подальше стоматологічне 

лікування. 

Аналіз проведеного раніше лікування пацієнтів другої групи, в яких 

згідно з традиційними показаннями і протоколами лікування показано 

виготовляти непряму реставрацію, оголює величезну проблему вибору методу 

лікування в таких клінічних ситуаціях. Адже тільки в 5 % випадків ми 

спостерігали правильний вибір лікування – непряму реставрацію. 

Проаналізувавши результати дослідження ускладнень в другій групі, нами 

види ускладнень 

% 
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відмічено, що в 39,5 % пацієнтів спостерігалася невідповідність анатомічної 

форми зуба через дефекти пломби чи неправильне моделювання реставрації. У 

39,5 % випадках – відсутність (випадіння пломб) реставрації. Але найгірший 

прогноз лікування стосувався різних типів переломів зубів, причому в 5,3 % 

випадках ми спостерігали повний перелом зуба «Split Tooth», що призвів до 

втрати цих зубів. Таким чином, проведені нами дослідження, дозволяють 

константувати, що помилки на етапі вибору методу лікування дефектів твердих 

тканин зубів призводять до клінічних ситуацій із несприятливим прогнозом для 

таких зубів аж до їхньої втрати.  

 

3.3. Поширеність і характеристика дефектів твердих тканин зубів у 

пацієнтів, які проживають на Прикарпатті 

Для вивчення поширеності дефектів твердих тканин зубів нами було 

обстежено 304 особи та виявлено 1312 дефектів. Розподіл дефектів, залежно від 

групової приналежності зубів, представлений на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Розподіл дефектів, залежно від групової приналежності  зубів. 

 

Найперше нами була проаналізована групова приналежність зубів та 

встановлено, що найбільша кількість дефектів виявлена в жувальній групі 

зубів, при цьому не спостерігається значної залежності між зубами верхньої та 

нижньої щелеп. На молярах виявлено 511 дефектів твердих тканин, що 



77 
 

становило (38,9±1,3) %, премолярах – 390 дефектів, що склало (29,7±1,3) %. Ікла 

вражаються значно рідше, нами виявлено 72 дефекти, це склало (5,5±0,6) %. На 

різцях 339 дефектів – (25,8±1,2) %.  

Для оцінки частоти утворення різних видів дефектів, при виборі методу 

лікування яких можуть виникати різні думки, нами було проведене 

дослідження дефектів твердих тканин різних груп зубів, залежно від топографії 

та розміру порожнин. Ми не враховували надто малі за розміром порожнини, в 

яких є чіткі показання до лікування дефектів твердих тканин зубів за 

допомогою прямої реставрації. Також ми не враховували великі дефекти, в яких 

є чіткі показання до лікування їх штифтовими конструкціями.  

Для різців ми розглядали такі види порожнин (рис 3.9): 

1-а – порожнини зі збереженням емалі на вестибулярній поверхні та 

руйнуванням не більше 1/3 ширини в медіо-дистальному напрямку; 1-b – 

порожнини зі збереженням емалі на вестибулярній поверхні та руйнуванням  

від 1/3 до 1/2 ширини в медіо-дистальному напрямку. 

2 – порожнини з руйнуванням емалі на вестибулярній поверхні не більше 

1/3 ширини різального краю в медіо-дистальному напрямку; 

 3 – порожнини з руйнуванням емалі на вестибулярній поверхні до 1/2 

ширини різального краю в медіо-дистальному напрямку; 

4 – порожнини з порушенням кута коронки чи різального краю не більше 

1/3 ширини в медіо-дистальному напрямку;  

5 – однобічні порожнини з руйнуванням різальної поверхні коронки зуба 

до ½ ширини в медіо-дистальному напрямку; 

 6 – однобічні великі порожнини з руйнуванням різального краю на ½ і 

більше ширини коронки зуба в медіо-дистальному напрямку; двобічні 

порожнини з руйнуванням різального краю;  

7 – стертість чи руйнування різального краю на 1/3 висоти коронки; 

8 – стертість чи руйнування різального краю на 1/2 висоти коронки; 

9 – стертість чи руйнування різального краю на 2/3 висоти коронки. 
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Рис 3.9. Види порожнин в різцях. 

 

При аналізі дефектів різців було визначено їх відсотковий розподіл 

залежно від типу порожнин. Результати представлені у вигляді діаграми (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Структура розподілу дефектів у різцях. 

 

Відповідно до отриманих результатів найбільшу кількість дефектів 

склали порожнини на контактній поверхні різців. Виявлено 81 дефект 1-го 

типу, що становить (23,9±2,3) %, 2-го типу – 68 дефектів (20,1±2,2) % та 3-го 
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типу – 51 (15,0±1,9) %. Меншу кількість склали дефекти 4-го типу – 34 дефекти 

(10,0±1,6) %, 5-го типу – 29 (8,6±1,5) %, 6-го типу – 24 (7,1±1,4) %, 7-го типу – 

31 (9,1±1,6) %, 8-го типу – 13 (3,8±1,0) %, 9-го типу – 8 (2,4±0,8) %. 

Дла ікол характерні такі види порожнин (рис. 3.11): 

1 – порожнини зі збереженням емалі на вестибулярній поверхні та 

руйнуванням не більше 1/3 ширини коронки зуба в медіо-дистальному 

напрямку; 

2 – порожнини з руйнуванням емалі на вестибулярній поверхні не більше 

1/3 ширини коронки зуба в медіо-дистальному напрямку; 

3 – порожнини з руйнуванням емалі на вестибулярній поверхні до 1/2 

ширини коронки зуба в медіо-дистальному напрямку; 

4 – порожнини, що локалізуються в сліпій ямці ікла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3.11. Види порожнин в іклах. 

 

При огляді різних видів дефектів в іклах нами виявлено 27 порожнин 1-го 

типу (37,5±5,7) %, 23 – 2-го типу (31,9±5,5) %, 8 – 3-го типу (11,1±3,7) %,               

14 – 4-го типу (19,4±4,7) %. Розподіл дефектів ікол, залежно від топографії та 

розміру порожнин, представлений на рис. 3.12. 
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Рис. 3.12. Структура розподілу дефектів на іклах. 

 

Типи порожнин, які нами досліджувалися, у премолярах (рис. 3.13): 

1 – порожнина на оклюзійній поверхні в межах плащового та 

навколопульпового дентину, «О»;  

2 – порожнина на дистальній або медіальній контактній поверхні в межах 

плащового та навколопульпового дентину, «OM», «OD»;  

3 – порожнина, що охоплює оклюзійну, мезіальну та дистальну контактну 

поверхні в межах плащового та навколопульпового дентину, «MOD»; 

4 – порожнина зі значним руйнуванням, при якій спостерігається втрата 

одного горба коронки зуба. 

 

Рис 3.13. Види порожнин у премолярах. 
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При аналізі дефектів премолярів було визначено їхній відсотковий 

розподіл, залежно від типу порожнин. Результати представлені у вигляді 

діаграми (рис. 3.14). 
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Рис 3.14. Структура розподілу дефектів у премолярах. 

 

В оглянутих пацієнтів з ураженням твердих тканин премолярів ми 

спостерігали 159 дефектів типу «О» (40,8±2,5) %, 113 – типу «OM», «OD» 

(29,0±2,3) %, 93 – типу «MOD» (23,8±2,2) % та в 25 випадках спостерігалися 

дефекти 4-го типу з ураження горбка (6,4±1,2) %. 

Для аналізу поширеності дефектів твердих тканин зубів групи молярів 

нами  розглядались такі види порожнин (рис. 3.15): 

1 – порожнина на оклюзійній поверхні в межах плащового та 

навколопульпового дентину, «О»;  

2 – порожнина на дистальній або медіальній контактній поверхні в межах 

плащового та навколопульпового дентину, «OM», «OD»;  

3 – порожнина, що захоплює оклюзійну, мезіальну та дистальну 

контактну поверхні в межах плащового та навколопульпового дентину, 

«MOD»;  

4 – порожнина із значним руйнуванням, при якій спостерігається втрата 

одного горбка коронки зуба. 
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Рис 3.15. Види порожнин у молярах. 

 

При аналізі дефектів молярів було визначено їхній відсотковий розподіл, 

залежно від типу порожнин. Результати представлені у вигляді діаграми (рис. 

3.16). 

 
Рис 3.16. Структура розподілу дефектів молярів. 

 

При обстеженні дефектів молярів нами діагностовано 221 порожнину 

типу «О» (43,2±2,2) %, 130 – типу «OM», «OD» (25,4±1,9) %, 79 – типу «MOD» 
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(15,5±1,6) % та в 81 випадках спостерігалися порожнини 4-го типу з ураженням 

одного з горбків (15,9±1,6) %. 

При аналізі проведеного раніше лікування пацієнтів другої групи, в яких 

згідно з традиційними показаннями і протоколами лікування показано 

виготовляти непряму реставрацію, тільки у 5 % випадків ми спостерігали 

правильний вибір лікування – непряму реставрацію. Проаналізувавши 

результати дослідження ускладнень у другій групі, ми відмітили, що в 39,5 % 

пацієнтів спостерігалася невідповідність анатомічної форми зуба через дефекти 

пломби чи неправильне моделювання реставрації. У 39,5 % випадках – 

відсутність (випадіння пломб) реставрації. Але найгірший прогноз лікування 

стосувався різних типів переломів зубів, причому в 5,3 % випадках ми 

спостерігали повний перелом зуба «Split Tooth», що призвів до втрати цих 

зубів. Таким чином, проведені нами дослідження дозволяють константувати, 

що помилки на етапі вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів 

призводять до клінічних ситуацій із несприятливим прогнозом для таких зубів 

аж до їхньої втрати.  

Встановлено, що найбільша кількість дефектів виявлена в жувальній 

групі зубів: на молярах виявлено 511 дефектів твердих тканин, що становило 

(38,9±1,3) %, премолярах – 390 дефектів, що склало (29,7±1,3) %, на різцях 

виявлено 339 дефектів – (25,8±1,2) %. Ікла уражаються значно рідше, нами 

виявлено 72 дефекти, це склало (5,5±0,6) %. Проведені нами дослідження 

дозволили систематизувати види дефектів для всіх груп зубів та оцінити 

розповсюдженість різних видів дефектів твердих тканин у досліджуваних 

пацієнтів, які проживають на Прикарпатті.  
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25(4):04-07 [219]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕФЕКТІВ 

ТВЕРДИХ ТКАНИН РІЗНИХ ГРУП ЗУБІВ 

 

Базуючись на аналітичних механіко-математичних моделях, були 

створені методики визначення індексу руйнування оклюзійної поверхні зуба 

(ІРОПЗ) [146] із подальшою рекомендацією до застосування одного з чотирьох 

основних видів конструкцій (пломба, вкладка, штучна коронка, штифтова 

конструкція), призначених для клінічного відновлення зруйнованої коронки 

зуба, залежно від можливих значень цього індексу. ІРОПЗ жодним чином не 

враховує глибину руйнування твердих тканин зуба, відтак запропонована [147] 

дещо вдосконалена методика, котра, окрім ІРОПЗ, ураховує додатковий індекс 

глибини руйнування коронки зуба (ІГРКЗ) і дає рекомендації до застосування 

того чи іншого методу відновлення на основі двовимірної діагностичної шкали. 

 
На наш погляд, досліджувані в попередніх роботах аналітичні механіко-

математичні моделі системи «зуб-пломба» є дещо спрощеними і не враховують 

низку важливих чинників. Насамперед маємо на увазі нехтування величини 

об’єму дефектів твердих тканин зуба, а в числових розрахунках нехтування 

стисливістю пломби та неврахування ефектів Пуассона для тканин зуба, що 

спотворює показники напружено-деформованого стану і не дозволяє оцінити 

можливість навантаження системи «зуб-пломба» розтягуючими напруженнями. 

Такі спрощення можуть суттєво вплинути на адекватний вибір методу 

відновлення коронки зуба. Отже, у нашій роботі викладено результати 

досліджень, які спрямовані на вдосконалення методик аналітичної оцінки 

параметрів напружено-деформованого стану системи «зуб-пломба» або «зуб-

вкладка». При побудові її розрахункової моделі реалізовувалась ідея про те, що 

ця модель не є універсальною, а орієнтована на вирішення конкретного 

завдання; при цьому в ході дослідження вона дозволить одержати аналітичні 

результати, придатні для зручного використання в стоматології.
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У цьому розділі досліджень викладені результати механіко-

математичного моделювання контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба, 

математичного розрахунку й обчислення об’ємів коронок зубів та об’ємів 

дефектів твердих тканин і їхнього антропометричного дослідження. 

 

4.1. Механіко-математичне моделювання контактної взаємодії 

реставрації з тканинами зуба для уточненої оцінки міцності цієї композиції 

 4.1.1. Механіко-математична модель системи «зуб-пломба» або «зуб-

вкладка». Зважаючи на складність рельєфу оклюзійної поверхні жувального 

зуба та шарувату будову його тканин, застосували у ході досліджень низку 

припущень. Відновлений пломбуванням (чи встановленням вкладки) зуб 

представили як циліндричне тіло 1 із ненаскрізним отвором (рис. 4.1). Тіло 

гладко вперте в жорстку перепону, товщина його вертикальної стінки h, а 

зовнішній поперечний габарит D. Глибина отвору є величиною одного порядку 

з поперечним габаритом зуба. 

Порожнина отвору щільно заповнена пружним деформівним циліндром 2 

з характерними лінійними розмірами R та а. Тканини зуба моделювали 

суцільним ізотропним середовищем з усередненими константами пружності. 

Жувальну поверхню зуба представляємо плоскою гладкою площадкою. 

Жувальне зусилля Q вважали прикладеним до поверхні зуба через жорсткий 

штамп, середній тиск під штампом 0/( )p Q F F= + , тут F – площа поперечного 

перерізу пломби (чи вкладки), F0  – площа поперечного перерізу твердих тканин 

зуба з дефектом. Крайовим ефектом у ділянці днища циліндричного тіла на 

початковому етапі досліджень нехтували. Напружено-деформований стан 

описаної системи досліджували в циліндричних координатах. 
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Рис. 4.1. Розрахункова схема відновленого зуба: 

 Примітки: 1 – тверді тканини зуба; 2 – пломба (вкладка) 

 

Пружну рівновагу циліндричного тіла (модель зуба з дефектом) описували 

співвідношеннями безмоментної теорії оболонок. Статичну рівновагу зуба 

описували рівнянням      

 0 0zd
h

dz


− = , (4.1) 

 
0h R = − , (4.2) 

а поведінку твердих тканин зуба під дією зовнішніх навантажень – фізичні 

співвідношення (узагальнений закон Гука) 

 ( )0 0 0 0

0

1
z z

E
   = − , (4.3) 

 ( )0 0 0 0

0

1
z

E
    = −  (4.4) 

та співвідношення Коші 0
0z

du

dz
 = , 0

0

w

R
 = . Тут 0z ,

0  – напруження, а 

0z ,
0  

– деформації зуба відповідно в осьовому та кільцевому напрямках, 

,   – нормальне та дотичне контактні напруження, 0u , 0w  – осьове та 

радіальне переміщення, 0 0,E   – усереднені модуль Юнга і коефіцієнт 

Пуассона твердих тканин зуба. 

Вихідними модельними співвідношеннями для внутрішнього циліндра 

(пломба чи вкладка) будуть рівняння рівноваги  
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2

0zd

dz R

 
+ = , (4.5) 

 = =r    ,  (4.6) 

закон Гука 

 ( )( )
1

z z r
E

    = − + , (4.7) 

 ( )( )
1

r z
E

     = − + , (4.8) 

та співвідношення Коші z

du

dz
 = , 

w

R
 = . Тут

r ,  , z  – радіальні, кільцеві та 

осьові напруження в пломбі (чи вкладці); 
z ,   – деформації пломби відповідно 

в осьовому та кільцевому напрямках, u , w  – осьове та радіальне переміщення 

пломби, ,E   – модуль пружності і коефіцієнт Пуассона  матеріалу пломби 

(вкладки). 

Контактну взаємодію зуба і пломби (вкладки) описуємо 

співвідношеннями ідеального контакту 0 0, .u u w w= =  Умови рівності осьових 

0u u=  та радіальних 0w w=  переміщень замінимо умовами сумісності 

відповідних деформацій зуба і пломби (чи вкладки).  

На вільному торці зуба справджується крайова умова 

 0 0(0) (0) 0z zF F Q + + = . (4.9) 

 

4.1.2. Розрахунок показників напружено-деформованого стану 

системи «зуб-пломба» або «зуб-вкладка». Основними показниками 

напружено-деформованого стану системи «зуб-пломба» або «зуб-вкладка» є 

згадані вище напруження 0z , 0 , r ,  , ,z , .   

Для їхнього пошуку прирівнювали праві частини співвідношень (4.3) та 

(4.7), а також (4.4) та (4.8), і враховували рівняння (4.1), (4.2), (4.5) та (4.6). У 

результаті математичних перетворень отримували систему розв'язувальних 

рівнянь для знаходження компонент напруженого стану контактної пари  
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Розв’язуючи систему (4.10) разом із крайовою умовою (9), знаходимо всі 

компоненти напруженого стану. Основні аналітичні результати подавали так. 

Осьові напруження в матеріалі пломби 

 
0

z

Q

F
 = −  ,  (4.11) 
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Осьові напруження в твердих тканинах зуба 

 0

0 0

1z

Q F

F F
 

 
= −  − 

 
. (4.12) 

Нормальні напруження на контактних поверхнях пломби і зуба (контактний 

тиск) 

( )

0 0

0 0 0 0

0

2 1

Q F

FF E E E F

E E

 
 



  
=  − +   

  + −

. (4.13)  

Кільцеві напруження в твердих тканинах зуба 

0

0

2
F

F
 = − . (4.14)

 
 

4.1.3. Результати дослідження напруженого стану системи «зуб-

пломба» або «зуб-вкладка» та їх аналіз. Отримані аналітичні результати 

проілюстровано в конкретних практичних випадках. Для аналізу числових 

даних застосували ЛІПЗ (лінійний індекс пошкодження зуба) /k h D= . Такий 

індекс зручний для практичного застосування, оскільки його легко отримати 
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шляхом прямих вимірювань товщини стінки зуба h та зовнішнього поперечного 

габариту D (рис. 4.1). 

На рис. 4.2 подано залежності осьових напружень у твердих тканинах 

відновленого зуба від ЛІПЗ. Як бачимо, що жорсткіший матеріал використано 

для пломби, то більшу частку зовнішнього осьового навантаження він сприймає 

на себе. Граничні переходи з використанням виразу (4.12) показують наступне:  

– для зуба з дефектом (без відновлення) 0E →  та 0 → , отримали 

0 0/ ;z Q F = −  

– для здорового зуба 
0E E=  та 0 = , отримали 0 / 1z p = − ; 

– при / 0,5k h D= = , що також відповідає здоровому зубу 0 / 1z p = − . 

Тобто ми можемо стверджувати, що великі осьові напруження, які 

виникають у нелікованих зубах із  дефектами твердих тканин зуба, призводять 

до їхніх переломів. Також варто зауважити, що при великих дефектах краще 

використовувати жорсткіший матеріал (зокрема кераміку, макронаповнений 

композит), бо більшу частку зовнішнього осьового навантаження він сприймає 

на себе. 

На рис. 4.3 представлено залежності контактного напруження між бічною 

поверхнею пломби чи вкладки і внутрішньою поверхнею коронки зуба від 

ЛІПЗ. Відзначимо, що як при застосуванні фотополімерної пломби, так і при 

використанні керамічної вкладки, контактні напруження виявились від’ємними, 

тобто стискаючими. Додатковий аналіз формули (4.13) показує наступне: 

– якщо для реставрації зуба застосувати пломбу для якої 0  , то 

контактні напруження змінять свій знак – стануть розтягуючими, що може 

призвести до погіршення адгезії чи, навіть, до відриву пломби від зуба. Тобто 

для збереження адекватної адгезії важливий вибір матеріалу; для здорового 

зуба Е = Е0 та μ = μ0, отримали δ =0; 
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Рис. 4.2. Осьові напруження в коронці зуба:  

Примітки: 1 – відновленого композитом 

світлового твердіння;  

2 – відновленого керамічною вкладкою; 

3 – невідновленого (з дефектом). 

 

Рис. 4.3. Контактні напруження між 

реставрацією і зубом: 

Примітки: 1 – відновленим композитом 

світлового твердіння;  

2 – відновленим керамічною вкладкою. 

 

– контактні напруження виявились значно меншими, порівняно з 

осьовими, тому при оцінці міцності ними можна знехтувати (одне з головних 

напружень у матеріалі зуба прийняти рівним нулеві). Хоча контактні 

напруження малі, вони викликають суттєві кільцеві напруження, які ми 

враховуємо при оцінці міцності композиції; 

– якщо використати спрощену модель зуба, яка не враховує ефект 

Пуассона, тобто 0 0 = , то одержимо суттєво завищені результати щодо 

контактних напружень. Дослідження В. Ю. Мілікевича [146]  проведені без 

урахувавання ефекту Пуассона для тканин зуба, через це результати його 

розрахунків менш точні щодо кількісних оцінок. 

На рис. 4.4 подано залежності кільцевих напружень у тканинах коронки 

відновленого зуба від ЛІПЗ. Ці напруження виявились додатними, тобто 

розтягуючими. В обидвох розглянутих випадках простежується наступне: чим 

меншою є товщина стінки коронки зуба h, тим вищими є кільцеві напруження; 

інтенсивність зростання кільцевих напружень від зміни індексу k підвищується 

при зростанні коефіцієнта Пуассона реставраційного матеріалу.  

Отже, чим менша товщина стінки коронки, тим за інших однакових 

умов у тканинах зуба виникають більші кільцеві напруження. Темпи зростання 

кільцевих напружень підвищюється при зростанні коефіцієнта Пуассона 
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реставраційного матеріалу, причому вони зростають стрімкіше зі збільшенням 

величини дефекту. 

Тверді тканини відновленого зуба при його навантаженні знаходяться в 

складному напруженому стані. Тому для оцінки міцності слід скористатись 

однією зі теорій міцності, а власне оцінку проводити за величиною 

максимальних еквівалентних напружень
0eq . Для їхнього знаходження ми 

скористались критерієм Губера-Мізеса 2 2

0 0 0 0 0 .eq z z     = + −  

 

Рис. 4.4. Кільцеві напруження в коронці зуба: 

Примітки: 1 – відновленого композитом 

світлового твердіння;  

2 – відновленого встановленням керамічної 

вкладки. 

 

Рис. 4.5. Еквівалентні напруження в коронці 

зуба: 

Примітки: 1 – відновленого композитом 

світлового твердіння;  

2 – відновленого встановленням керамічної 

вкладки.

 

За аналогічним виразом з використанням результатів (4.11) та (4.13) можна 

обчислити еквівалентні напруження в матеріалі пломби чи вкладки. На рис. 4.5 

подано залежності еквівалентних напружень у тканинах коронки відновленого 

зуба від ЛІПЗ. Бачимо, якщо еквівалентні напруження не перевищують 

допустимих значень (визначених в експерименті), то міцність тканин зуба буде 

забезпечена. Однак у процесі кількарічної експлуатації в режимі циклічних 

навантажень та температурних напружень матеріал пломби змінює свої 

властивості – деградує, зокрема поступово може втрачати стисливість. Для 

граничної оцінки цього явища робилось припущення, що матеріал пломби став 

нестисливим (деформування відбувається лише за рахунок формозміни), тобто 
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0,5 = . У такому разі значення еквівалентних напружень у тканинах зуба 

суттєво зростають. На рис. 4.5 це явище проілюстроване для кривої 1, де 

пунктиром зображено залежність еквівалентних напружень для нестисливої 

пломби. На керамічну вкладку такі явища чинять значно менший вплив, і ними 

можна нехтувати. Тобто старіння реставраційного матеріалу призводить до 

збільшення еквівалентних напружень у тканинах зуба, знижуючи міцність 

реставрації. 

Для остаточної оцінки міцності композиції «зуб-пломба» чи «зуб-вкладка» 

для конкретного випадку пропонується зобразити на одному координатному 

полі дві графічні залежності  0 00
( ) / ( )eqf k k =  та  ( ) / ( )eqf k k =  

(рис. 4.6). Представлені функції 0 ( )f k , ( )f k  є розподілами коефіцієнта запасу 

міцності відповідно зуба і пломби (чи вкладки), а  
0

 ,    – допустимі 

нормальні напруження для тканин зуба і матеріалу пломби. Якщо такі графіки 

мають точку взаємного перетину, то вона вказуватиме на зону рівноміцної 

конструкції «зуб-пломба». Значення  k,  за яких  0 ( ) 1f k   чи ( ) 1f k   (або 

значення обох функцій одразу менше одиниці), визначають область ризику 

швидкого руйнування конструкції. На рис. 4.6 представлена оцінка міцності 

зуба відновленого фотополімерним пломбувальним матеріалом. Виявилось, що 

композиція «зуб – фотополімерна пломба» залишається міцною при 0,175k  . 

Це означає наступне: якщо прийняти, що зовнішній поперечний габарит зуба 

10D мм= , то для забезпечення міцності товщина стінки повинна задовольняти 

умову 0,175 1,75h D мм = ; за меншої товщини стінки пломбування буде 

неефективним, у такому разі для відновлення зуба слід застосувати керамічну 

вкладку. 
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 Рис. 4.6. Оцінка міцності зуба відновленого композитом світлового твердіння 

 

Основні результати нашого дослідження отримані шляхом аналітичного 

застосування методів механіки контактної взаємодії. Для оцінки дефектів 

твердих тканин зуба  запропоновано ЛІПЗ. Результати дослідження показників 

напруженого стану системи «зуб-пломба (вкладка)» дозволяють стверджувати 

наступне.  

Осьові напруження в твердих тканинах відновленого зуба залежать від 

співвідношення констант пружності (модулів Юнга та коефіцієнтів Пуассона) 

матеріалу реставрації і тканин зуба.  Зауважимо, що механічні характеристики 

 композитних пломбувальних матеріалів змінюються, залежно від розміру 

наповнювача в досить широкому діапазоні (зокрема модуль Юнга – від 4 ГПа 

до 16 ГПа). Із цих міркувань при зниженні ЛІПЗ треба прагнути підвищувати 

модуль Юнга реставрації.  

Контактні напруження між реставрацією і тканинами зуба можуть бути як 

стискаючими, так і розтягуючими, залежно від співвідношення їхніх 

коефіцієнтів Пуассона. Оскільки контактні напруження виявились на два 

порядки меншими за осьові, то з достатнім ступенем точності можна вважати, 

що тверді тканини зуба перебувають у плоскому напруженому стані (під дією 

осьових і кільцевих напружень). 

Кільцеві напруження в твердих тканинах відновленого зуба є 

розтягуючими. Для більш пошкоджених зубів (із меншим індексом k) кільцеві 
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напруження є більшими, причому інтенсивність їхнього зростання 

підвищується зі збільшенням коефіцієнту Пуассона реставраційного матеріалу. 

Особливий інтерес з точки зору практичних рекомендацій щодо вибору 

методу відновлення зуба має оцінка міцності зуба. Для її розрахунку обрано 

найуживаніший на сьогодні енергетичний критерій Губера-Мізеса. 

Дослідження дозволило отримати вираз для визначення мінімальної товщини 

стінки зуба з дефектом, за якого реставрація шляхом пломбування ще є 

безпечною, і показало, що нехтування ефектом Пуассона може суттєво 

вплинути на значення еквівалентних напружень. 

Загалом отримані результати будуть корисними при застосуванні у 

стоматології, адже успіх реставрації зуба з дефектом передусім залежить від 

правильного вибору способу виконання реставрації. 

 Результатом проведеного дослідження є: побудована механіко-

математична модель системи «зуб-пломба (вкладка)», яка дозволила врахувати 

вплив на поведінку об'єкта дослідження всіх суттєвих параметрів пружності й 

міцності та сформулювати крайову контактну задачу в придатному для 

аналітичного розв’язування вигляді.  

Нами виконано розрахунок показників напружено-деформованого стану 

системи, зокрема осьових, контактних і кільцевих напружень, у вигляді 

аналітичних виразів (4.11)-(4.14), які враховують пружно-механічні властивості 

твердих тканин зуба і матеріалу пломби чи вкладки. На їхній основі отримано 

графічні залежності показників від ЛІПЗ /k h D= , котрий є зручним для 

практичного застосування, бо його легко отримати шляхом прямих вимірювань. 

Його можна використовувати в подальшому для прогнозування потрібних 

властивостей різних стоматологічних матеріалів та прогнозування результатів 

лікування. 

Аналіз залежностей показав, що збільшення жорсткості матеріалу пломби 

(вкладки) зменшує осьові напруження в тканинах зуба. Відтак при зниженні 

ЛІПЗ слід використовувати реставраційні матеріали з більшим модулем Юнга. 

Крім того, контактні напруження між пломбою (вкладкою) і тканинами зуба 
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можуть бути як стискаючими, так і розтягуючими, залежно від співвідношення 

їхніх коефіцієнтів Пуассона. Із цієї причини для реставрації зуба не варто 

застосувати пломбувальні матеріали, для яких 0  , бо контактні напруження 

стануть розтягуючими, що може призвести до погіршення адгезії чи навіть до 

відриву пломби від зуба. Крім того, контактні напруження є значно меншими 

порівняно з осьовими, тому при оцінці міцності ними можна знехтувати. 

Проведено оцінку міцності відновленого зуба на основі енергетичного 

критерію Губера-Мізеса за величиною максимальних еквівалентних напружень. 

Виявляється, що для забезпечення міцності товщина стінки пошкодженого зуба 

повинна задовольняти умову 0,175h D . Чим менша товщина стінки коронки, 

тим за інших однакових умов у тканинах зуба виникають більші кільцеві 

напруження. Темпи зростання кільцевих напружень підвищується при 

зростанні коефіцієнта Пуассона реставраційного матеріалу, причому вони 

зростають стрімкіше зі збільшенням величини дефекту. 

За меншої товщини стінки використання пломбувальних матеріалів буде 

неефективним, у такому разі для відновлення зуба слід застосувати керамічну 

вкладку. Крім того, нехтування ефектом Пуассона може суттєво вплинути на 

значення еквівалентних напружень. У своїх дослідженнях В.Ю. Мілікевич [146]  

не врахував ефект Пуассона для тканин зуба, через це результати його 

розрахунків, можливо, більш яскраво демонструють якісну картину процесу, 

однак вони менш реалістичні і менш точні щодо кількісних оцінок. 

На основі проведеного аналізу ми можемо стверджувати, що великі 

осьові напруження, що виникають у нелікованих зубах із дефектами твердих 

тканин зуба, призводять до їхніх переломів. Побудована механіко-математична 

модель контактної взаємодії пломби (вкладки) із твердими тканинами зуба 

справджується у випадках більшого оклюзійного навантаження, що сприймає 

сама реставрація. Чим більший об’єм дефекту, тим більш чутлива відновлена 

структура до фізико-механічних характеристик реставрації. Також варто 

відзначити, що при великих дефектах важливий вибір матеріалу. Старіння 
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реставраційного матеріалу (що актуальніше для пломбувальних матеріалів) 

призводить до збільшення еквівалентних напружень у тканинах зуба, 

знижуючи міцність реставрації. 

 

4.2. Результати визначення об’ємів дефектів твердих тканин різних 

груп зубів 

Антропометричні дослідження ми проводили за допомогою 

запропонованого нами способу (див. розділ 2.2).  

Порахувавши співвідношення Vcav до Vc, отримали відсоткове значення 

об’єму, що займає дефект коронки зуба до об’єму його коронки. Ми назвали це 

значення VIC (volume index of cavity або об’ємний індекс порожнини), що 

розраховується за формулою:  

VIC= Vcav/ Vc×100%                (4.15)                                                     

Ми обстежили всі види порожнин різних груп зубів відповідно до поділу, 

що висвітлений у розділі 3 (див. рис. 3.9, 3.11, 3.13, 3.15). Результати 

вимірювань і розрахунків для групи різців представлені в табл. 4.1 і рис. 4.7. 

Таблиця 4.1 

Результати вимірювань і розрахунків для групи різців 

Вимірю-

вання 

VIC1а 

(%) 

VIC 

1б 

(%) 

VIC 2 

(%) 

VIC 3 

(%) 

VIC 4 

(%) 

VIC 5 

(%) 

VIC 6 

(%) 

VIC 7 

(%) 

VIC 8 

(%) 

VIC 9 

(%) 

1 6,6 10 14,6 22 10,66 19,3 40 22 37,3 66,6 

2 4,6 8,8 15,8 23,5 14,7 23,5 41,2 22,3 35,3 64,7 

3 5,8 8,33 16,7 29,2 13,3 20,8 41,66 20 37,5 64,2 

4 6,9 9,2 17 25,4 10 23 43,5 19,23 40 65,4 

5 5,45 9,1 18,2 27,3 13,6 25,4 40,9 18,2 39,1 69,1 

6 7,7 11 12 31 13,33 22,2 42,2 18,9 37,7 71 

7 6,7 10 14,7 30 10,7 24 43,3 21,33 36 66,7 

8 6,2 9,2 19,2 27 12,3 21,5 42,3 22,3 36,2 67,7 

9 5,6 7,5 20 25 15 23,7 40,63 21,25 40 68,75 

10 8 9,3 16,7 25,3 14,7 24,66 42,6 18,7 35,3 64,7 
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Для групи різців: у порожнинах типу 1а та b – коронка руйнується на 4,6-

8 % та 7,5-11 %, у порожнинах 2-го типу – на 14,6-20 %, у порожнинах 3-го 

типу – 22-31 %, у порожнинах 4-го типу – 10-15 %, у порожнинах 5-го типу – 

19,3-25,4 %, у порожнинах 6-го типу – 40-43,5 %, у порожнинах 7-го типу – 

18,2-22,3 %, у 8-го порожнинах типу – 35,3-40 %, у порожнинах 9-го типу – 

64,2-71 %.  

Результати для групи молярів: у порожнинах типу 1 втрата твердих 

тканин сягає 26,6-35,5 %, у порожнинах 2 типу – 36,1-46,1 %, у порожнинах 3 

типу – 49,2-60 %, у порожнинах 4 типу – 37,5-50 %, Результати 

антропометричних вимірювань і розрахунків для різних видів порожнин у 

молярах представлені в табл. 4.2 і рис. 4.8. 

 

 

 

Рис. 4.7. Значення VIC для різних дефектів у різцях. 
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Таблиця 4.2 

Результати вимірювань і розрахунків для молярів. 

 

 

Рис. 4.8. Значення VIC для різних дефектів у молярах 

 

Результати вимірювань і розрахунків для премолярів представлені в табл. 

4.3 і рис. 4.9. 

Вимірювання 
VIC1 

(%) 
VIC 2 (%) VIC 3 (%) VIC 4 (%) 

1 26,6 46,1 53,8 39,3 

2 27,7 39,3 50 37,5 

3 30 45,8 58,3 42,8 

4 30,7 42 60 41,7 

5 30 41,4 55 46 

6 31 37 53,8 41,7 

7 33,3 38,5 54,3 50 

8 35,5 43,3 53,3 44,4 

9 28,5 36,1 49,2 42,3 

10 32 40 60 50 
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Таблиця 4.3 

 Результати вимірювань і розрахунків для премолярів  

Вимірювання VIC1 (%) VIC 2 (%) VIC 3 (%) VIC 4 (%) 

1 28  42 57 42,8 

2 33 39,2 57 52,7 

3 27 38,8 44,4 45 

4 30,2 37 56 50 

5 30 39 50 54,5 

6 28,5 43,7 53,3 47,2 

7 25 40 45 46,9 

8 33 42,8 50 44,4 

9 22,2 43,7 56,2 47,3  

10 34 42 52,6  50 

 

 

Рис. 4.9. Значення VIC для різних дефектів у премолярах 

 

Результати для дефектів групи премолярів ми отримали такі: при порожнинах 

типу 1 втрата твердих тканин сягає 22,2-34 %, при порожнинах 2-го типу – 38,8-

43,7 %, при порожнинах 3-го типу – 44,4-57 %, при порожнинах 4-го типу – 
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42,8-50 %. Результати вимірювань і розрахунків для ікол представлені в табл. 

4.4 та рис. 4.10. 

Таблиця 4.4 

Результати вимірювань і розрахунків для ікол 

Вимірювання VIC 1 (%) VIC 2 (%) VIC 3 (%) VIC 4 (%) 

1 5,8 12,9 29,4 5,88 

2 5 18,1 25 5 

3 7 20 32 10 

4 8 18,66 30 9,3 

5 6,6 16,1 34,4 5,5 

6 8,7 13,75 37,5 11,2 

7 8,5 14,28 25,7 7,14 

8 4,7  12,9 25,88 4,7 

9 5,5 22 32 6,6 

10 5,3 20 37,6 11,5 

 

 

Рис. 4.10. Значення VIC для різних дефектів в іклах. 
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Коронка ікла руйнуються при порожнинах типу 1 на 4,7-8,7 %, 

порожнинах 2-го типу – 12,9-22 %, порожнинах 3-го типу – 25-37,6 % та при 

порожнинах, розташованих у ділянці сліпої ямки на 4,7-11,5 %. 

Проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC для дефектів 

різних груп зубів дозволяють оцінити величину втрати твердих тканин зуба при 

лікуванні пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. Систематизація 

отриманих результатів допоможе при розробці методик для оптимізації 

діагностичного процесу при лікуванні дефектів твердих тканин зубів. 

 

4.2.1. Результати визначення об’ємів коронкової порожнини різних 

груп зубів. Одна із проблем при проведенні відновлення дефектів твердих 

тканин зуба – є вибір оптимального методу лікування зубів після 

ендодонтичного лікування. У недепульпованому зубі з дефектом твердих 

тканин у клінічній коронці є дві порожнини – зовнішня і внутрішня (рис. 4.11).  

Зовнішня виникла в результаті патологічного процесу, а друга 

(внутрішня) – коронкова порожнина зуба. У цьому випадку клінічно (у ротовій 

порожнині пацієнта) лікар може оцінити величину тільки зовнішньої 

порожнини. Внутрішня порожнина розташовується в коронці і корені зубів. 

Значна частина даної порожнини розміщується в коронці зуба. Її розміри 

змінюються протягом життя людини. Сумарна оцінка розмірів внутрішньої і 

зовнішньої порожнин можлива тільки в депульпованому зубі при значному 

руйнуванні або на етапі лікування зуба, коли проведено ендодонтичне 

втручання. У зв’язку з цим об’єм дефекту твердих тканин зуба збільшується на 

об’єм коронкової порожнини зуба.  
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Рис. 4.11. Схема зуба з дефектом твердих тканин (1 – внутрішня, 

коронкова порожнина зуба, 2 – зовнішня порожнина). 

 

Для об’єктивізації діагностичного процесу важливе значення має власне 

об’єм коронкової  порожнини зуба, та яку відсоткову частинку займає цей обєм 

до загального об'єму коронки зуба для різних груп зубів. 

Матеріалом для проведення нашого дослідження стали видалені зуби зі 

збереженою коронковою частиною. 

Об'єм коронкової порожнини зуба та загальний об'єм коронки зубами 

визначали шляхом внесення кремоподібної речовини (дитячий крем) за 

допомогою інсулінового шприца в порожнини досліджуваних зубів і у відбитки 

цих зубів за запропонованою нами методикою. 

Кожне вимірювання обчислювали в абсолютних значеннях (мл) та 

визначали відсоток об’єму, що займає коронкова порожнина зуба. 

На досліджуваних зубах окреслено маркером рівень анатомічної шийки. 

В отриманий базовою силіконовою масою відбиток зубів вносили 

кремоподібну речовину за допомогою інсулінового шприца (рис. 4.12, 4.13). 

Інсуліновий шприц  дає змогу стежити за кількістю вмісту і фіксувати різницю 

до введення і після введення речовини у відбиток, що дає шуканий об’єм 

коронки досліджуваного зуба. 
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Рис.4.12. Отримання відбитка з досліджуваних зубів. 

 

 

 

Рис. 4.13. Кремоподібна речовина у відбитку. 

 

На наступному етапі відрізавши корінь досліджуваних зубів до 

окресленої межі (анатомічної шийки), отримали доступ до коронкової 

порожнини зуба (рис. 4.14). За допомогою інсулінового шприца вносили 

кремоподібну речовину до коронкової порожнини зуба. Таким чином, ми 

отримали об’єм коронкової частини порожнини зуба. 
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Рис. 4.14. Введення кремоподібної речовини в коронкову порожнину 

зуба. 

 

Розрахувавши співвідношення об’єму коронкової порожнини зуба (V2) до 

об'єму коронки зуба (V1), ми отримали відсоткове значення об’єму, що займає 

коронкова порожнина зуба, у порівнянні до його коронки. 

Нами було проведено вимірювання і розрахунок на 42 зубах різних груп 

зубів верхньої та нижньої щелеп. Результати дослідження вище 

запропонованим методом представлені в табл. 4.5.  

Таблиця 4.5 

Результати вимірювань об’ємів коронкової порожнини зуба, об'ємів 

коронки зуба та визначення співвідношення між ними. 

Зуб V1 коронки 

зуба, мл 

V2 коронкової 

порожнини зуба, мл 

Співвідношення 

V2 доV1, % 

Перший різець верхньої 

щелепи, (n=3) 

0,27±0,042 0,02±0,002 7,77±0,504 

Другий різець верхньої 

щелепи, (n=3) 

0,17±0,023 0,01±0,002 8,43±0,203 

Ікло верхньої щелепи, 

(n=3) 

0,31±0,018 0,03±0,001 9,03±0,524 

Перший різець нижньої 

щелепи, (n=3) 

0,16±0,019 0,01±0,002 8,28±0,039 

Другий різець нижньої 

щелепи, (n=3) 

0,20±0,015 0,01±0,001 7,47±0,504 

Ікло нижньої щелепи, 

(n=3) 

0,25±0,025 0,02±0,002 7,57±0,433 
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Продовження таблиці 4.5 

Перший премоляр 

верхньої щелепи, (n=3) 

0,37±0,015 0,01±0,001 3,57±0,120 

Другий премоляр 

верхньої щелепи, (n=3) 

0,29±0,023 0,01±0,001 3,9±0,100 

Перший моляр верхньої 

щелепи, (n=3) 

0,52±0,065 0,02±0,003 3,47±0,088 

Другий моляр верхньої 

щелепи, (n=3) 

0,57±0,035 0,02±0,000 3,37±0,120 

Перший премоляр 

нижньої щелепи, (n=3) 

0,30±0,015 0,01±0,001 4,23±0,145 

Другий премоляр 

нижньої щелепи, (n=3) 

0,38±0,020 0,01±0,001 3,70±0,153 

Перший моляр нижньої 

щелепи, (n=3) 

0,59±0,026 0,02±0,001 3,70±0,173 

Другий моляр 

нижньоїщелепи, (n=3) 

0,53±0,029 0,02±0,002 3,57±0,145 

 

При аналізі отриманих результатів найважливішим показником для нашого 

дослідження є відсоткове співвідношення об’єму коронкової порожнини зуба (V2) 

до об'єму коронки зуба (V1) (табл. 4.5). 

Співвідношення об’єму коронкової порожнини зуба (V2) до об'єму коронки 

зуба (V1) верхніх перших різців склало (7,77±0,504) %. Співвідношення V2 доV1 

верхніх других різців – (8,43±0,203) %, а для верхніх ікол – (9,03±0,52) %. 

Для нижньої фронтальної групи зубів співвідношення V2 до V1 склало для 

перших різців – (8,28±0,039) %, для других різців – (7,47±0,504) %, а для ікол – 

(7,57±0,433) %. 

Співвідношення об’єму коронкової порожнини зуба (V2) до об'єму коронки 

зуба (V1) на верхній щелепі перших премолярів склало (3,57±0,120) %, других 

премолярів – (3,9±0,100) %, перших молярів – (3,47±0,088) %, других молярів – 

(3,37±0,120) %. 

Співвідношення об’єму коронкової порожнини зуба (V2) до об'єму коронки 

зуба (V1) на нижній щелепі перших премолярів склало (4,23±0,145) %, других 
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премолярів – (3,70±0,153) %, перших молярів – (3,70±0,173) %, других молярів – 

(3,57±0,145) %. 

Ураховуючи той факт, що зуби, використані в дослідженні, були видалені у 

старшому віці, а після 30 років пульпова камера зменшується, співвідношення 

об’єму коронкової порожнини зуба (V2) до об'єму коронки зуба (V1) можна 

округлити до значень 5 % (жувальна група зубів) та 10 % (фронтальна група 

зубів). 

Ми можемо стверджувати, що у фронтальній групі зубів верхньої та 

нижньої щелепи коронкова порожнина зуба займає до 10 % об’єму коронки зуба, а 

в жувальній групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова порожнина зуба 

займає до 5 % об’єму коронки зуба. Коронкова порожнини зуба займає невеликий 

об’єм коронки зуба, а більша частина дефекту твердих тканин припадає на 

уражені тканини та створення доступу до порожнини зуба при проведенні 

ендодонтичного лікування. 

Отже, проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC для 

дефектів різних груп зубів дозволяють оцінити величину втрати твердих тканин 

зуба при лікуванні хворих із дефектами твердих тканин зубів. Систематизація 

отриманих результатів сприяла розробці методик для оптимізації діагностичного 

процесу при лікуванні дефектів твердих тканин зубів. 

 

4.3. Математичний розрахунок і обчислення об’ємів коронок зубів та 

об’ємів дефектів твердих тканин для кожної групи зубів 

Із метою оптимізації діагностичного процесу, щоб не витрачати багато часу 

на розрахунки в клінічних умовах, ми провели низку математичних досліджень.  

Для визначення об’ємів коронок для кожної групи зубів були використані 

адекватні геометричні моделі. Ми моделювали коронки зубів групи молярів і 

премолярів у вигляді зрізаних конусів з усередненими лінійними розмірами, а 

групи різців та ікол у вигляді трикутної призми з усередненими окремими 

лінійними розмірами чи без усереднення відповідно. Із використанням 

побудованих моделей були проведені математичні розрахунки для обчислення 
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об’ємів коронок зубів на основі їхніх лінійних розмірів lo, lv, lL, lI; wo, wM, wD; dl, dr; 

hv, hL, hM, hD  (рис. 2.4-2.6) і отриманих нами розрахункових формул (2.1-2.4). 

Щоб не витрачати багато часу на розрахунки в клінічних умовах, для 

зручності обчислень об’ємів коронок зубів нами розроблений електронний Excel-

калькулятор (рис. 4.15). 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Електронний Excel-калькулятор для розрахунку об’ємів 

коронок зубів. 

Для визначення достовірності результатів ми проводили порівняльний 

аналіз об’ємів коронок зубів Vc, знайдених запропонованим нами підходом (на 

основі геометричної моделі) та об’ємів тих самих коронок зубів V, визначених 

за допомогою відомої фізичної формули (на основі реальної гіпсової моделі): 
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 (4.16) 

де V – об’єм, ρ – густина (густина гіпсу складає 2,3 г/см3), m – маса 

гіпсової моделі зуба. 

На гіпсовій моделі за допомогою мікрометра та парадонтального зонда 

спочатку проводили заміри вхідних лінійних розмірів зуба, далі ці дані 

заносили в електронний Excel-калькулятор і отримували розрахований об’єм 

Vc. Лінійні розміри потрібно вимірювати відповідно до рекомендацій, що 

відображаються на геометричних моделях (зокрема там, де це показано у 

взаємно перпендикулярних напрямах). Інакше слід очікувати збільшення 

відносної похибки обчислень. На наступному етапі ми зважували гіпсові моделі 

клінічних коронок зубів і проводили розрахунок об’єму V за формулою (4.16). 

Зважування коронок проводили за допомогою аналітичних ваг Radwag AS 

220/с, які призначені для точного зважування в лабораторних умовах (ваги 

внесені до Держреєстру України).  

Результати розрахунків об’ємів кожної групи зубів занесені до 

таблиць 4.6-4.9. В останньому рядку вказана відносна похибка обчислень ΔV, 

розрахована за формулою 4.17: 

 

 (4.17) 

Відносна похибка обчислень ΔV показує, що результати розрахунків 

об’ємів коронок зубів, отримані з допомогою математичного та фізичного 

моделювань, є достатньо близькими. Разом із тим перевага математичного 

підходу перед фізичним (тут маємо на увазі неможливість вимірювання маси 

зуба в клінічних умовах) є очевидною. Це, до певної міри, обґрунтовує 

доцільність використання електронного Excel-калькулятора для розрахунку 

об’ємів коронок зубів у клінічних умовах. 
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Таблиця 4.6 

Результати вимірювань і розрахунків для молярів 

Вимірю-

вання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lO (мм) 8 9 10 10,5 9,5 9 10 9,2 8,7 9 

wO (мм) 8,9 9 8,2 7,8 8,5 8,5 9,0 8,7 8 7,2 

dl (мм) 9 9 9,5 9,8 9,3 8,3 9,2 9 8,4 8 

dr (мм) 8,1 8 9,2 9,8 9 8 9,3 8,9 8,4 8,2 

lV (мм) 8 11 9 7 8,2 7,5 9,4 9,0 8,5 8,8 

hV (мм) 6,5 7,2 5,5 5 5,5 6,5 6,0 5,7 5,2 5 

lL (мм) 10,3 10,3 7,5 7,5 8,3 7,2 9,2 9,2 8,4 8,7 

hL (мм) 6,2 5,2 5,2 5,5 5,8 5,8 6,0 6,1 5,2 5,6 

wM=wD(мм) 6,5 7 6,2 7,8 7,4 6,8 7,2 6,2 6 7,2 

hM= hD(мм) 6 6,2 5,8 4,5 5,8 6 7,0 5,8 5,8 5,6 

Vc (мм3) 318,45 367,76 300,59 276,25 320,93 300,18 393,8 312 259,7 274,4 

m (г) 720 820 700 650 743 690 912 726 590 620 

V = m/ ρ 

(мм3) 
313 356,5 304,35 282 323 300 396,5 315,7 256,5 269,6 

ΔV (%) 1,74 3,15 1,23 2,0 0,64 0,06 0,68 1,17 1,24 1,78 

 

Таблиця 4.7 

Результати вимірювань і розрахунків для премолярів 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lO (мм) 7,8 5 6,5 6,7 7,2 6,5 7,5 5,8 6,4 7 

wO (мм) 5,2 6 6 6,2 6,5 5,5 6,2 5,5 5.8 6,5 

lV (мм) 5 4,1 4,6 4,8 5,0 4,2 5,2 4,4 4,3 5 

hV (мм) 8 7,2 8 7,8 8 7,5 8 7,2 7,8 7,4 

lL (мм) 5 4,9 5 5 5,2 4,4 5 4,5 4,6 5,2 

hL (мм) 4,1 6 6 6,2 5,8 5,6 5,8 4,5 4.8 5,8 

wM = wD 

(мм) 
6,5 7,5 7,1 7,0 6,8 6,2 6.5 6,5 6,4 6 

hM = hD 

(мм) 
3,2 3,3 3,5 3,3 3,6 3,2 3,4 3,4 3,6 3,5 

Vc (мм3) 132,42 123,85 150,55 153,15 167,36 119,05 158,77 109,23 124,58 149,94 
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Продовження таблиці 4.7 

m (г) 295 278 350 342 393 262 375 242 294 345 

V = m/ ρ 

(мм3) 
128,3 120,8 152,17 148,6 171 113,9 163 105,2 127,8 150 

ΔV (%) 3,2 2,5 1,32 3.1 2,12 4,5 2,6 3,8 2,5 0,09 

 

Таблиця 4.8 

Результати вимірювань і розрахунків для ікол 

Вимірю-

вання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

wI (мм) 7,5 7,5 8 7,5 7,3 7,0 7,8 8,0 6,6 6,8 

lV (мм) 6 5,6 4,8 7 5,8 6,2 5,6 6,4 5,0 5,2 

hV (мм) 6,2 7 7 7 6,8 6,6 7,0 7,2 6,2 6,0 

Vc (мм3) 139,5 147 134.4 183,75 143,96 143,22 152,88 184,32 102,30 106,08 

m (г) 320 330 300 420 324 334 345 414 240 235 

V = m/ ρ 

(мм3) 
140 143 130,4 182,6 140,86 145,21 150 180 104,34 102,17 

ΔV (%) 0,35 2,79 3,06 0,63 2,2 1,37 1,92 2,4 1,95 3,8 

 

Таблиця 4.9 

Результати вимірювань і розрахунків для різців 

Вимірю-

вання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

lI (мм) 7 7,5 7,5 7 7 7,5 6,2 6 7,4 6,2 

lV (мм) 4 5,5 5,8 6 6 5,8 4 4,4 5,5 4,4 

hV (мм) 9 7,5 8,4 7,8 7,9 7,0 8 7,6 8,2 8,5 

wM (мм) 7 5,2 5 6,2 4,7 5,0 6 4,8 5 4,8 

wD (мм) 7 5,2 5 6,2 4,7 5,0 6 4,8 5 4,8 

Vc (мм3) 173,25 126,75 139,65 157,17 120,67 116,38 122 95,76 132,23 106,08 

m (г) 400 300 322 358 280 260 283 215 312 239 

V = m/ ρ 

(мм) 
173,91 130,45 140 155,65 121,73 113,1 123,04 93,4 135,65 103,9 

ΔV (%) 0,77 2,84 0,25 0,97 0,87 2,9 0,84 2,5 2,5 2,09 
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Нами опублікована програма на науковому порталі Research Gate з 

вільним доступом за таким посиланням:  

https://www.researchgate.net/publication/325301320_Electronic_Excel_calculator_fo

r_calculating_the_volume_of_crowns_of_teeth_Rozrobka_elektronnogo_Excel-

kalkulatora_dla_rozrahunku_ob'emiv_koronok_zubiv 

 

4.3.1. Визначення наближених об’ємів дефектів твердих тканин для 

кожної групи зубів. Для визначення об’ємів дефектів твердих тканин Vcav для 

кожної групи зубів були використані адекватні геометричні моделі (див. 

рис.2.7-2.10). Ці геометричні моделі ми будували для типових порожнин, 

описаних у розділі 3.3. Із використанням побудованих моделей були проведені 

математичні розрахунки для обчислення об’ємів дефектів твердих тканин на 

основі їхніх лінійних розмірів l, l1, l2, w, w1, w2; h, h1, h2, (див. рис. 2.11) і 

отриманих нами розрахункових формул. 

Для визначення достовірності результатів на гіпсовій моделі за 

допомогою мікрометра та парадонтального зонда спочатку проводили заміри 

вхідних лінійних розмірів дефектів твердих тканин. Нами були відмічено 

складність проведення точних вимірювань. Отже, слід очікувати збільшення 

відносної похибки обчислень. Ще складнішим виявився процес вимірювання в 

клінічних умовах. Використовуючи нашу методику, за допомогою 

кремоподібної речовини ми на тих же гіпсових моделях визначали об’єми 

дефектів твердих тканин зубів. Ми виявили суттєві похибки при 

математичному визначенні об’ємів порожнин зуба. Тобто математичним 

підходом точно виміряти об’єми різних дефектів твердих тканин зубів у 

клінічних умовах складно і недоцільно його використовувати. 

Для визначення об’ємів дефектів твердих тканин зуба нами 

запропоновано використати фізичний підхід. Воском «Лавакс» ми 

відновлювали анатомічну форму зруйнованого зуба (за відомими методиками 

моделювання вкладок [203]). Отриману воскову композицію ми зважували. 
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Потім за формулою 4.16 ми визначали об’єм дефектів твердих тканин зуба 

Vcav, де ρ – густина, m – маса воскової композиції. 

Таким чином, можна підсумувати, що за допомогою запропонованих 

нами електронного Excel-калькулятора для розрахунку об’ємів коронок зубів та 

методики визначення об’ємів дефектів твердих тканин зуба в клінічних умовах 

ми можемо обрахувати значення VIC (volume index of cavity або об’ємний 

індекс порожнини), що покращить об’єктивізацію діагностичного процесу при 

наявності дефектів твердих тканин зуба. 

За результатами механіко-математичного моделювання контактної 

взаємодії реставрації з тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення 

міцності, товщина стінки пошкодженого зуба повинна задовольняти умову 

0,175h D  , тобто бути не меншою 17,5 % від величини діаметра коронки зуба. 

Із зменшенням товщини стінки коронки в тканинах зуба виникають більші 

кільцеві напруження. На основі проведеного аналізу, ми можемо стверджувати, 

що великі осьові напруження, які виникають у нелікованих зубах із дефектами 

твердих тканин зуба, призводять до їхніх переломів. Чим більший об’єм 

дефекту і оклюзійне навантаження, що сприймає сама реставрація, тим більш 

чутлива відновлена структура до фізико-механічних характеристик і тим 

важливіший вибір реставраційного матеріалу. Старіння реставраційного 

матеріалу призводить до збільшення еквівалентних напружень у тканинах зуба, 

знижуючи міцність реставрації.  

Антропометричними дослідженнями встановлено, що у фронтальній 

групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова порожнина зуба займає до 

10% об’єму його коронки, а в жувальній групі зубів верхньої та нижньої 

щелепи коронкова порожнина зуба до 5 % об’єму його коронки. Проведені 

антропометричні дослідження та розрахунки VIC для дефектів різних груп 

зубів дозволяють оцінити величину втрати твердих тканин при лікуванні 

пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів. Отже, висвітлені в цьому розділі 

результати механіко-математичного моделювання контактної взаємодії 

реставрації з тканинами зуба, математичного розрахунку і обчислення об’ємів 
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коронок зубів та об’ємів порожнин зуба та їхнього антропометричного 

дослідження дозволять розробити та обґрунтувати анатомо-функціональну 

систематизацію для диференційованої оцінки величини дефектів зубів, як 

підґрунтя для застосування диференційованих діагностично-лікувальних 

підходів до стоматологічного лікування дефектів твердих тканин зубів. 

Матеріали розділу опубліковані в наступних працях: 

1. Бульбук ОВ, Рожко ММ (2015) Удосконалення діагностичного процесу 

при ураженнях коронкової частини фронтальних зубів. Галицький лікарський 

вісник 22(4):14-16 [222]. 

2. Бульбук ОВ, Рожко ММ(2016) Оптимізація діагностичного процесу 

при оцінці величини дефектів твердих тканин зубів після ендодонтичного 

лікування. Галицький лікарський вісник 23(4):07-09 [223]. 

3. Бульбук ОВ, Бульбук ОІ Оцінка величини дефекту твердих тканин у 

депульпованих фронтальних зубах. Матеріали ХІ наук. конф. студентів і 

молодих вчених. «Новини і перспективи медичної науки» Дніпропетровськ 13-

15 квітня (2011):71 [224]. 

4. Бульбук ОВ, Рожко ММ, Бульбук ОІ Особливості оцінки величини 

дефекту твердих тканин у депульпованих зубах. Матеріали наук.-практ. 

конференції з міжнародн. участю «Інноваційні технології в сучасній 

стоматології» Івано-Франківськ 17-19 березня (2016):30-31 [225]. 

5. Bulbuk O, Rozhko M, Bulbuk O Improvement of diagnostic process in 

lesions of the coronal part of front teeth. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

«Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej» Nałęczów 27.04.2016:37 [226]. 

6. Bulbuk Olena, Bulbuk Olexandr Improvement of diagnostic process in 

lesions of the coronal part of front teeth. The 12th YSA PhD Symposium at the 

Medical University of Vienna Vienna 9-10 June  (2016):108-109 [227]. 
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7. Бульбук ОВ, Рожко ММ, Мазуренко ВВ. Математичний розрахунок і 

обчислення об’ємів коронок зубів та об’ємів зубних порожнин для кожної 

групи зубів Матеріали Всеукраїнської наук.-пр. конф. молодих вчених 

«Медична наука - 2018». Полтава 16 листопада (2018):7 [228]. 
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РОЗДІЛ 5 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ  

ДЕФЕКТАМИ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ 

 

5.1. Розробка способу діагностики і систематизації приясенних 

дефектів твердих тканин зубів 

Першим кроком удосконалення діагностичного процесу дефектів твердих 

тканин зуба стало вирішення проблеми вибору тактики стоматологічного 

лікування приясенного руйнування зуба. 

При лікуванні приясенних дефектів зубів виникають ряд специфічних 

проблем: неможливість ізоляції робочого поля за допомогою кофердаму чи 

інших засобів ізоляції; потрапляння крові, слини, ясенної рідини в робочу 

ділянку, що зменшує ефективність будь-якої бондингової системи; погіршення 

фіксації мікропротезів. 

У доступній медичній літературі ми не знайшли робіт, присвячених 

питанням чіткої класифікації приясенних дефектів. Цілком очевидно, що ці 

дефекти можна розділити на над’ясенні, дефекти на рівні ясен і під’ясенні. 

Роботи M. Żarow [2, 7],  M. Veneziani [2, 7], J. Schmidsered [8] присвячені 

діагностиці та лікуванню під'ясенних дефектів. На сучасному ж етапі розвитку 

стоматології динамічний приріст нових знань, технологій та матеріалів суттєво 

змінив методики лікування дефектів твердих тканин зубів. У тих клінічних 

випадках, коли край порожнини знаходиться незначно під'ясенно можна 

застосувати «переміщення пришийкового краю» (Cervical Margin Relocation 

(CMR)), що запропоновано в 1998 році D. Dietschi et al. [166]. За останній 

період розвитку стоматології були розроблені та вивчені різноманітні методики 

CMR, які стали популярними серед практикуючих лікарів [167-174]. 

Відсутність чіткої класифікації приясенних дефектів зубів формує 

методологічну прогалину в сучасному ланцюгу лікування таких дефектів 

твердих тканин. 
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Рис. 5.1. Біологічна ширина за Gargiulo [116]. 

 

Ми опиралися на відомий прототип способу класифікації приясенних 

дефектів твердих тканин зубів M. Żarow  [32] який на основі двох параметрів – 

положення порожнини відносно краю коміркового відростка (тобто біологічної 

ширини (рис. 5.1) – у нормі 2 мм) та технічних умов, що забезпечують 

можливість накладання кофердаму, запропонував виділяти 5 класів ураження 

твердих тканин під’ясенної ділянки.  

В основу розробки систематизації ми висунули власну наукову гіпотезу 

що всі розміри (при оцінці рис. 5.1) анатомічних параметрів можна прирівняти 

до цілого числа, виміряного в мм (прикріплений епітелій ~ 1 мм, прикріплена 

сполучна тканина ~ 1 мм, біологічна ширина ~ 2 мм). Для описання глибини 

розташування приясенного краю порожнини щодо рівня ясен ми 

використовували показник степеня, значення якого буде рівне відстані 

(вираженій цілим числом у міліметрах) від рівня епітеліального прикріплення 

до найглибшої точки приясенного краю порожнини.  

Діагностика здійснюється за допомогою пародонтального зонда, при 

потребі можна використати сучасні рентгенологічні методи обстеження. Якщо 

приясенний край порожнини розташований над'ясенно, перед показником 

степеня ставимо знак «+», якщо під'ясенно, перед показником степеня ставимо 

знак «–», якщо приясенний край порожнини на рівні епітеліального 
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прикріплення, показник степеня «0». Дефект твердих тканин позначимо «С». 

Таким чином, ми пропонуємо таку систематизацію: 

С+3 – приясенний край на 3 мм і більше над рівнем епітеліального 

прикріплення; С+2 – приясенний край на 2 мм над рівнем епітеліального 

прикріплення; С+1 – приясенний край на 1 мм над рівнем епітеліального 

прикріплення; С0 – приясенний край на рівні епітеліального прикріплення; С-1 – 

приясенний край на 1 мм під рівнем епітеліального прикріплення; С-2 – 

приясенний край на 2 мм під рівнем епітеліального прикріплення; С-3 

приясенний край на 3 мм і більше під рівнем епітеліального прикріплення. 

Щоб не загромаджувати діагностичний процес кількома класифікаціями, 

можна в будь-яку з класифікацій вставити степеневий показник, що буде 

вказувати глибину приясенного руйнування. Рекомендуємо поєднувати 

запропоновану нами систематизацію з класифікацією Блека. Наприклад: 2-1 

клас за Блеком – приясенний край на 1 мм під рівнем епітеліального 

прикріплення, а також  з іншими, наприклад: М-1 ОМ+1 та ін. 

Загалом, на нашу думку, пропонована систематизація заповнює очевидну 

прогалину в академічних уявленнях про приясенні дефекти твердих тканин, 

відкриває перспективи знаходження консенсусу щодо диференційованих 

діагностично-лікувальних підходів при різних клінічних варіантах цієї 

локалізації. Не менш важливою є придатність цієї систематизації для 

об’єктивізації та неупередженості порівняння опублікованих результатів 

лікування приясенних дефектів твердих тканин зубів. 

Розроблена методика захищена Патентом України на корисну модель 

[229]. 

 

5.2. Розробка способу діагностики і систематизації дефектів твердих 

тканин зубів 

Оскільки ускладнення, що виникають після проведення різних видів 

реставрацій. часто зумовлені помилками, які допускають лікарі-стоматологи на 

етапі вибору методу лікування, проблема вибору методу лікування дефектів 
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твердих тканин зубів потребує досконалого вивчення та розробки нових 

підходів, згідно з принципами доказової медицини. 

На сучасному ж етапі розвитку стоматології динамічний приріст нових 

знань, технологій та матеріалів суттєво змінив методики лікування дефектів 

твердих тканин зубів. Тобто відсутність чіткої, зрозумілої та доступної 

систематизації дефектів твердих тканин зубів формує методологічну прогалину 

в сучасному ланцюгу лікування таких дефектів твердих тканин. 

Наступним етапом удосконалення діагностичного процесу дефектів 

твердих тканин зуба стало вирішення проблеми систематизації і вибору тактики 

стоматологічного лікування пацієнтів із даною патологією. 

При розробці систематизації дефектів твердих тканин зубів ми опиралися 

на відомий прототип G.J. Mount і W.R. Hume [123], які в 1998 розробили 

систему класифікації порожнин SI/STA (site/stage: зв'язавши місце 

розташування та розмір порожнин), а J.-J. Lasfargues і співавтори [124] 

модифікували її. На основі проведених експериментальних досліджень, власних 

наукових гіпотез, мета-аналізі наукової літератури, базуючись на клінічному 

досвіді, ми розробили систематизацію дефектів твердих тканин зубів. 

Систематизація включає такі поділи. Перший поділ дефектів ми провели 

за глибиною ураження: depth of destruction (DD) : 

Ми вважаємо, що потрібно розпочати з випадків, коли порожнина не 

визначається, але є «дефект»: демінералізація, дисколорит зуба, зміни 

анатомічної форми зуба, які потребують естетичного відновлення (або 

ортопедичного лікування). Ці дефекти позначаємо «0». 

 0 – порожнина не визначається (демінералізація, дисколорит, зміни 

анатомічної форми зуба); 

Наступні критерії ми обґрунтовували, базуючись на антропометричних 

дослідженнях, що дозволили нам визначити об’єми дефектів твердих тканин 

різних груп зубів. Ми позначили ці дефекти як «1, 2, 3»: 

1 – ураження емалі та початкове ураження дентину, глибина порожнини в 

межах зовнішньої 1/3 дентину; 

https://www.researchgate.net/profile/Jean-Jacques_Lasfargues
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2 – помірне ураження дентину, глибина порожнини в межах середньої 

третини дентину; 

3 – глибоке ураження дентину, глибина порожнини в межах 

навколопульпарного дентину.  

Базуючись на антропометричних дослідженнях, ми визначили, що у 

фронтальній групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова порожнини 

зуба займає до 10 % об’єму коронки зуба, а в жувальній групі зубів верхньої та 

нижньої щелепи коронкова порожнини зуба займає до 5 % об’єму коронки зуба. 

Тому окремою групою виділили «4»: 

4 – зуби після ендодонтичного лікування. 

Наступний поділ ми проводили за кількома параметрами. 

Об’єм дефектів твердих тканин різних груп зубів (Volume). 

Антропометричні дослідження дозволили нам визначити об’єми дефектів 

твердих тканин різних груп зубів та розрахувати VIC (volume index of cavity або 

об’ємний індекс порожнини) для різних типів порожнин. Ми пропонуємо 

погрупувати порожнини за такими критеріями: 1 – VIC до 20 %, 2 – 20-35 %,    

3 – 35-60 %, 4 – VIC більше 60 %. Урахували також результати механіко-

математичного моделювання контактної взаємодії реставрації з тканинами зуба, 

де було розраховано лінійний індекс пошкодження зуба (ЛІПЗ). Для 

фотополімерної реставрації товщина стінки має бути не меншою 0,175h D , 

тобто не меншою 17,5 % від величини діаметра коронки зуба (ми цю величину 

заокруглили до 20 %). 

Оклюзійне навантаження, що буде нести майбутня реставрація 

(Occlusion): незначне, спільне навантаження з опорними тканинами зуба, 

більше оклюзійне навантаження, ніж опорні тканини зуба, основне оклюзійне 

навантаження. Ми опиралися на дані щодо точок змикання при ідеальній 

оклюзії ортогнатичного прикусу, згідно з дослідженями А. Motsch [203]      

(рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Точки змикання при ідеальній оклюзії ортогнатичного прикусу 

(за А.Motsch) [203]. 

 

Місце розміщення дефектів (Location), зокрема анатомічні особливості 

(важлива роль суттєвої втрати емалі з вестибулярної сторони в різцях, іклах, 

важливість опорних горбків і крайових гребенів у молярах та премолярах). Для 

опису використовували найменування уражених поверхонь зубів у 

скороченому вигляді: occlusal caries (O), buccal caries (B), distal caries (D), mesial 

caries (M), palatal caries (P), lingual caries (L), а при ураженні кількох поверхонь 

– MO, MOD та ін.. 

Нами запропоновано за вищеперерахованими параметрами розділити 

дефекти на 4 групи (додаток З): 

1) Дефекти з втратою об’єму твердих тканин зубів до 20 %.  Реставрації в 

цьому випадку нестимуть незначне оклюзійне навантаження. До них ми віднесли 

такі види дефектів: 

- дефекти в ділянці природних ямок та фісур; 

- одно та двосторонні дефекти на різцях та іклах розміром до ½ довжини 

різального краю зі збереженою вестибулярною поверхнею і оптимальною 

кількістю дентину на ній; 
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- дефекти пришийкової ділянки всіх груп зубів та вільним оперативним 

доступом до них. 

2) Дефекти з втратою об'єму твердих тканин зубів від 20 % до 35 %. 

Реставрація в цьому випадку нестиме спільне оклюзійне навантаження з 

опорними тканинами зуба:  

- дефекти на молярах і премолярах типу О із збереженою стінкою не 

менше 20% діаметру коронки зуба; 

- дефекти на молярах і премолярах типу ОМ (ОD)  та MOD без ураження 

опорних горбів та товщиною збережених стінок не менше 20 % від діаметру 

коронки зуба; 

- дефекти на різцях та іклах з ураженням вестибулярної поверхні до одної 

третьої довжини різального краю. 

3) Дефекти з втратою об’єму твердих тканин зубів від 35 % до 60 %. У 

цьому випадку реставрація буде нести більше оклюзійне навантаження, ніж 

опорні тканини зуба: 

- дефекти типу О із товщиною стінки менше 20 % від діаметру коронки 

зуба; 

-  дефекти типу OM (OD), MOD у премолярах та молярах із збереженням 

товщини стінки менше 20 % від діаметру коронки зуба;  

- дефекти типу OM (OD), MOD з ураженням одного опорного горбка в 

молярах; 

- дефекти твердих тканин  різців з ураженням від 1/3 до ½ довжини 

різального краю; 

- дефекти твердих тканин ікол з ураженням вестибулярної поверхні зуба 

до1/2 ширини коронки; 

- горизонтальне ураженням зуба до 1/3 висоти коронки; 

4) Дефекти з втратою об'єму твердих тканин зубів більше 60 %. Реставрація 

в цьому випадку буде нести основне оклюзійне навантаження. 

- дефекти твердих тканин премолярів типу OM (OD), MOD з ураженням 

одного горбка; 
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- дефекти твердих тканин молярів типу OM (OD), MOD з ураженням двох і 

більше горбків; 

- дефекти твердих тканин різців з ураженням ріжучого краю більш ніж ½ 

його ширини; 

- дефекти твердих тканин ікол з ураженням більш ніж ½ ширини коронки; 

- горизонтальне ураженням зуба на ½ і більше висоти коронки; 

Отже, ми маємо два поділи, що відображені в табл. 5.1, які утворять 

запропоновану нами систематизацію. 

Таблиця 5.1 

Систематизація LOV/DD 

 Місце розміщення дефектів (Location), 

оклюзійне навантаження (Occlusion), об’єм 

дефектів (Volume) LOV 

Глибина ураження (depth of 

destruction)  DD 

0 - порожнина не визначається 

(демінералізація, 

дисколорит, зміни 

анатомічної форми зуба); 

1 дефекти в ділянці природних ямок та фісур; 

одно та двосторонні дефекти на різцях та іклах 

розміром до ½ довжини різального краю зі 

збереженою вестибулярною поверхнею і 

оптимальною кількістю дентину на ній; 

дефекти пришийкової ділянки всіх груп зубів 

та вільним оперативним доступом до них. 

ураження емалі та 

початкове ураження 

дентину, глибина 

порожнини в межах 

зовнішньої 1/3 дентину; 

 

 

2 дефекти на молярах і премолярах по типу О, зі 

збереженою стінкою не менше 20% діаметру 

коронки зуба; 

дефекти на молярах і премолярах типу ОМ 

(ОD)  та MOD без ураження опорних горбків 

та товщиною збережених стінок не менше 20% 

від діаметру коронки зуба; 

дефекти на різцях та іклах із ураженням 

вестибулярної поверхні до одної третини. 

помірне ураження дентину, 

глибина порожнини в 

межах середньої третини 

дентину; 

 

 

 

3 дефекти на молярах і премолярах типу О з 

товщиною стінки менше 20% від діаметру 

коронки зуба; 

дефекти типу OM (OD), MOD з ураженням 

одного опорного горбка в молярах; 

дефекти типу OM (OD), MOD у премолярах  та 

молярах із збереженням товщини стінки менше 

глибоке ураження дентину, 

глибина порожнини в 

межах навколопульпарного 

дентину.  
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Продовження таблиці 5.1 

 20% від діаметру коронки зуба; 

дефекти твердих тканин  різців з ураженням 

від 1/3 до ½ довжини різальногого краю; 

дефекти твердих тканин ікол з ураженням 

вестибулярної поверхні зуба до1/2 ширини 

коронки; 

горизонтальне ураженням зуба до 1/3 висоти 

коронки; 

 

4 дефекти твердих тканин премолярів типу OM 

(OD), MOD з ураженням одного горбка; 

дефекти твердих тканин молярів типу OM 

(OD), MOD з ураженням двох і більше горбків; 

дефекти твердих тканин різців з ураженням 

різального краю більш ніж ½ його ширини; 

дефекти твердих тканин ікол з ураженням 

більш ніж ½  ширини коронки; 

горизонтальне ураженням зуба на ½ і більше 

висоти коронки; 

зуби після ендодонтичного 

лікування; 

 

 

Ми назвали нашу систематизацію LOV/DD. Пропонуємо її записувати у 

вигляді дробу, де у чисельнику числом позначаємо місце розміщення дефектів, а у 

знаменнику – глибину ураження. Наприклад: 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/0 і так далі. 

Дефект 1/0 – це наявність вогнищ демінералізації або дисколориту зубів у 

ділянках природних ямок та фісур, пришийковій ділянці всіх груп зубів, а також 

на різцях та іклах з ураженням до ½ довжини різального краю. 

Дефект 1/1– це дефекти в ділянці природних ямок та фісур; одно та 

двохсторонні дефекти на різцях та іклах до ½ довжини різального краю зі 

збереженою вестибулярною поверхнею і оптимальною кількістю дентину; 

дефекти пришийкової ділянки всіх груп зубів та вільним оперативним 

доступом до них з ураженням емалі та дентину глибиною в межах зовнішньої 1/3 

дентину. 

Дефект 1/2 – це дефекти в ділянці природних ямок та фісур; одно та 

двосторонні дефекти на різцях та іклах до ½ довжини ріжучого краю зі 

збереженою вестибулярною поверхнею; дефекти пришийкової ділянки всіх груп 

зубів та вільним оперативним доступом до них з глибиною порожнин у межах 
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середньої третини дентину. 

Дефект 1/3 – це дефекти в ділянці природних ямок та фісур; одно та 

двосторонні дефекти на різцях та іклах до ½ довжини різального краю зі 

збереженою вестибулярною поверхнею; дефекти пришийкової ділянки всіх груп 

зубів та вільним оперативним доступом до них із глибиною  порожнин у межах 

навколопульпарного дентину.  

Дефект 1/4 – це дефекти в ділянці природних ямок та фісур; одно та 

двосторонні дефекти на різцях та іклах до ½ довжини різального краю зі 

збереженою вестибулярною поверхнею; дефекти пришийкової ділянки в зубах 

після ендодонтичного лікування: Такі дефекти ми спостерігали при депульпуванні 

фронтальних зубів. 

Дефекти 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, на нашу думку, потребують терапевтичного 

лікування, їх доцільно лікувати методом прямої реставрації. 

Дефект 2/0 – це наявність вогнищ демінералізації або дисколорит зубів, що 

охоплює поверхні зуба, які відповідають порожнинам типу О, ОМ (ОD)  та MOD 

на молярах і премолярах без ураження опорних горбків; дефекти на різцях та іклах 

з ураженням вестибулярної поверхні до одної третьої . 

Дефект 2/1– дефекти на молярах і премолярах типу О, із збереженою 

стінкою не менше 20 % діаметру коронки зуба; дефекти на молярах і 

премолярах типу ОМ (ОD)  та MOD без ураження опорних горбків та товщиною 

збережених стінок не менш ніж 20 % від діаметру коронки зуба; дефекти на різцях 

та іклах із руйнуванням вестибулярної поверхні до одної третьої та глибиною 

ураженням емалі та дентину в межах зовнішньої 1/3 дентину. 

Дефект 2/2 – дефекти на молярах і премолярах по типу О, із збереженою 

стінкою не менше 20 % діаметру коронки зуба; дефекти на молярах і 

премолярах типу ОМ (ОD)  та MOD без ураження опорних горбків та товщиною 

збережених стінок не менше 20 % від діаметру коронки зуба; дефекти на різцях та 

іклах із руйнуванням вестибулярної поверхні до одної третьої з глибиною 

порожнин у межах середньої третини дентину. 

Дефект 2/3 – дефекти на молярах і премолярах по типу О, із збереженою 



126 
 

стінкою не менше 20 % діаметру коронки зуба; дефекти на молярах і 

премолярах типу ОМ (ОD)  та MOD без ураження опорних горбків та товщиною 

збережених стінок не менше 20 % від діаметру коронки зуба; дефекти на різцях та 

іклах із руйнуванням вестибулярної поверхні до одної третьої та глибиною  

порожнин у межах навколопульпарного дентину.  

Дефект 2/4 – дефекти на молярах і премолярах типу О, із збереженою 

стінкою не менше 20 % діаметру коронки зуба; дефекти на молярах і 

премолярах типу ОМ (ОD)  та MOD без ураження опорних горбків та товщиною 

збережених стінок не менш ніж 20 % від діаметру коронки зуба; дефекти на різцях 

та іклах із руйнуванням вестибулярної поверхні до одної третьої в зубах після 

ендодонтичного лікування. 

Дефекти 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, на нашу думку, потребують терапевтичного 

лікування, їх доцільно лікувати методом прямої реставрації. 

Дефект 3/0 – це наявність вогнищ демінералізації або дисколорит зубів, що 

охоплює поверхні зуба, які відповідають порожнинам  типу О, ОМ (ОD)  та MOD 

на премолярах та дефекти типу OM (OD), MOD з ураженням одного опорного 

горбка в молярах; дефекти твердих тканин  різців з ураженням від 1/3 до ½ 

довжини різального краю; дефекти твердих тканин ікол з ураженням 

вестибулярної поверхні зуба до 1/2 ширини коронки. 

Дефект 3/1 – це дефекти на молярах і премолярах типу О із товщиною 

стінки менш ніж 20 % від діаметру коронки зуба; дефекти типу OM (OD), MOD з 

ураженням одного опорного горбка в молярах; дефекти типу OM (OD), MOD у 

премолярах та молярах із збереженням товщини стінки менш ніж 20 % від 

діаметру коронки зуба; дефекти твердих тканин  різців з ураженням від 1/3 до ½ 

довжини різального краю; дефекти твердих тканин ікол з ураженням 

вестибулярної поверхні зуба до 1/2 ширини коронки; горизонтальне ураженням 

зуба до 1/3 висоти коронки та глибиною ураження в межах зовнішньої 1/3 

дентину. 

Дефект 3/2 – це дефекти на молярах і премолярах типу О із товщиною 

стінки менше 20 % від діаметру коронки зуба; дефекти типу OM (OD), MOD з 
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ураженням одного опорного горбка в молярах; дефекти типу OM (OD), MOD у 

премолярах та молярах із збереженням товщини стінки менше 20 % від діаметру 

коронки зуба; дефекти твердих тканин  різців з ураженням від 1/3 до ½ довжини 

різального краю; дефекти твердих тканин ікол з ураженням вестибулярної 

поверхні зуба до 1/2 ширини коронки; горизонтальне ураженням зуба до 1/3 

висоти коронки з глибиною порожнин у межах середньої третини дентину. 

Дефекти 3/0, 3/1, 3/2, на нашу думку, потребують терапевтичного лікування, 

їх доцільно лікувати методом прямої реставрації. 

Дефект 3/3 – це дефекти на молярах і премолярах типу О з товщиною стінки 

менше 20 % від діаметру коронки зуба; дефекти типу OM (OD), MOD з 

ураженням одного опорного горбка в молярах; дефекти типу OM (OD), MOD у 

премолярах та премолярах із збереженням товщини стінки менше 20 % від 

діаметру коронки зуба; дефекти твердих тканин  різців з ураженням від 1/3 до ½ 

довжини різального краю; дефекти твердих тканин ікол з ураженням 

вестибулярної поверхні зуба до 1/2 ширини коронки; горизонтальне ураженням 

зуба до 1/3 висоти коронки та глибиною  порожнин у межах навколопульпарного 

дентину.  

Дефект 3/4 – це дефекти на молярах і премолярах типу О з товщиною стінки 

менш ніж 20 % від діаметру коронки зуба; дефекти типу OM (OD), MOD з 

ураженням одного опорного горбка в молярах; дефекти типу OM (OD), MOD у 

премолярах та молярах із збереженням товщини стінки менш ніж 20 % від 

діаметру коронки зуба; дефекти твердих тканин  різців з ураженням від 1/3 до ½ 

довжини різального краю; дефекти твердих тканин ікол з ураженням 

вестибулярної поверхні зуба до 1/2 ширини коронки; горизонтальне ураженням 

зуба до 1/3 висоти коронки в зубах після ендодонтичного лікування. 

Дефекти 3/3, 3/4, на нашу думку, потребують лікування за допомогою 

непрямої реставрації. 

Дефект 4/0 – це наявність вогнищ демінералізації або дисколорит зубів, що 

охоплює поверхні зуба, які відповідають дефектам твердих тканин премолярів 

типу OM (OD), MOD з ураженням одного горба; дефектам твердих тканин 
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молярів типу OM (OD), MOD з ураженням двох і більше горбків; дефекти твердих 

тканин різців та ікол з ураженням різального краю більш ніж ½ його ширини та 

горизонтальне ураженням зуба на ½ і більше висоти коронки. Також сюди ж ми 

віднесли повний дисколорит коронки зуба та зміни анатомічної форми зуба.  

Тактика ведення таких пацієнтів із дефектами 4/0 залежить від етіології та 

глибини зміни кольору зуба. Сьогодні такі зуби лікуються шляхом зовнішнього 

або внутрішнього відбілювання або менш консервативними методами: непрямою 

реставрацією і штучними коронками. 

Дефект 4/1 – це дефекти твердих тканин премолярів типу OM (OD), MOD з 

ураженням одного горбка; дефекти твердих тканин молярів типу OM (OD), MOD 

з ураженням двох і більше горбків; дефекти твердих тканин різців з ураженням 

різального краю більш ніж ½ його ширини; дефекти твердих тканин ікол з 

ураженням більше ½ ширини коронки; горизонтальне ураженням зуба на ½ і 

більше висоти коронки та глибиною ураження в межах зовнішньої 1/3 дентину. 

Дефект 4/2 – це дефекти твердих тканин премолярів типу OM (OD), MOD з 

ураженням одного горбка; дефекти твердих тканин молярів типу OM (OD), MOD 

з ураженням двох і більше горбків; дефекти твердих тканин різців з ураженням 

різального краю більш ніж ½ його ширини; дефекти твердих тканин ікол з 

ураженням більше ½ ширини коронки; горизонтальне ураженням зуба на ½ і 

більше висоти коронки з глибиною порожнин у межах середньої третини дентину. 

Дефекти 4/1, 4/2, на нашу думку, потребують лікування за допомогою 

непрямої реставрації. 

Дефект 4/3 – це дефекти твердих тканин премолярів типу OM (OD), MOD з 

ураженням одного горбка; дефекти твердих тканин молярів типу OM (OD), MOD 

з ураженням двох і більше горбків; дефекти твердих тканин різців з ураженням 

різального краю більш ніж ½ його ширини; дефекти твердих тканин ікол з 

ураженням більш ніж ½ ширини коронки; горизонтальне ураженням зуба на ½ і 

більше висоти коронки та глибиною  порожнин у межах навколопульпарного 

дентину.  

Дефект 4/4 – це дефекти твердих тканин премолярів типу OM (OD), MOD з 
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ураженням одного горбка; дефекти твердих тканин молярів типу OM (OD), MOD 

з ураженням двох і більше горбків; дефекти твердих тканин різців з ураженням 

різального краю більш ніж ½ його ширини; дефекти твердих тканин ікол з 

ураженням більш ніж ½ ширини коронки; горизонтальне ураженням зуба на ½ і 

більше висоти коронки в зубах після ендодонтичного лікування. 

Дефекти 4/3, 4/4, на нашу думку повинні бути ліковані за допомогою 

штучних естетичних коронок. При лікуванні дефектів 4/4, для відновлення культі 

зуба рекомендуємо встановлення скловолоконних штифтів. 

Для всіх видів порожнин, що локалізовані в пришийковій ділянці, додали 

нашу раніше описану систематизацію (див. розділ 5.1), у записі дробу в 

чисельнику відзначають знаком степеня рівень пришийкового розташування 

порожнини. Якщо порожнина з двох чи більше сторін має приясенне руйнування, 

для опису в нашу класифікацію вибираємо найглибшу порожнину. Наприклад: 2+1 

/3, 30/4 і так далі. Матеріали розробленої методики направлені до розгляду для 

отримання Патенту України на корисну модель. 

Відповідно до проведених нами досліджень ми запропонували алгоритм 

вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на 

запропонованій нами систематизації (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Алгоритм вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів 

Вид лікування Систематизація LOV/DD 

Пряма реставрація Дефекти 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4; 

Дефекти 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4; 

Дефекти 3/0, 3/1, 3/2 

Непряма реставрація Дефекти 3/3, 3/4 

Дефекти 4/1, 4/2 

Дефекти 4/0* 

Штучні естетичні коронки Дефекти 4/3, 4/4** 

Примітки:*Тактика ведення таких хворих із дефектами 4/0 залежить від 

етіології та глибини зміни кольору зуба. Сьогодні такі зуби лікуються шляхом 

зовнішнього або внутрішнього відбілювання або менш концервативними 

методами: непрямою реставрацією і штучними коронками. **Тактика ведення 

таких хворих із дефектами 4/4: для відновлення культі зуба рекомендуємо 

встановлення скловолоконних штифтів. 
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Загалом, на нашу думку, пропонована систематизація LOV/DD відкриває 

перспективи знаходження консенсусу щодо диференційованих діагностично-

лікувальних підходів при різних клінічних варіантах дефектів твердих тканин 

зубів.  

 

5.3. Оцінка ефективності запропонованих систематизацій дефектів 

твердих тканин зубів та алгоритму вибору методу лікування дефектів 

твердих тканин зуба 

Насамперед, ми оцінювали можливість та ефективність використання 

нашої систематизації в клініці. 

Для оцінки розроблених нами систематизацій дефектів було сформовано 

3 групи експертів. Першу групу (3 експерти) склали лікарі-стоматологи з 

досвідом роботи до 2 років. Другу групу (3 експерти) склали лікарі-стоматологи 

з досвідом роботи до 10 років, третю групу (3 експерти) склали лікарі-

стоматологи з досвідом роботи більш ніж 10 років. Цими групами експертів 

проведено обстеження 20 пацієнтів 3-ї групи із приясенними дефектами зубів. 

Критерієм включення пацієнтів до дослідження була наявність приясенних 

дефектів зубів на одному чи кількох зубах різної етіології виникнення, окрім 

клиновидних дефектів. Для оцінки параметрів систематизації LOV/DD 20 

пацієнтам групи 3 із різноманітними дефектами твердих тканин зубів ми до 

лікування зняли подвійні відбитки та відлили моделі. Ці моделі були оцінені 

цими ж 3 групами експертів окремо за параметром LOV та DD. 

Оцінка достовірності різниці в результатах вимірювань експертних груп 

проводилася за χ2-критерієм (результати відображені в додатку Д). Різниця 

оцінки експертами різних груп глибини приясенного руйнування недостовірна 

(χ2 = 0,10; р>0,05). Різниця оцінки експертами різних груп параметру LOV 

недостовірна (χ2 = 0,07; р>0,05). Різниця оцінки експертами різних груп 

параметру DD недостовірна (χ2 = 0,0; р>0,05). Оскільки суттєвої різниці в 

результатах оцінки експертними групами параметрів нашої систематизації 
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LOV/DD немає, вона може використовуватися в клінічних умовах для 

діагностики дефектів твердих тканин зуба. 

Нами було запропоновано висловити свою думку щодо способу 

діагностики і систематизації дефектів твердих тканин зубів експертам, які 

проводили дослідження, та іншим лікарям-стоматологам. Для оцінки рівня 

досягнення завдань способу діагностики і систематизації дефектів твердих 

тканин зубів була розроблена анкета опитування (додаток Е). Експерти для 

оцінки використовували шкалу від 1 до 10 (високий рівень отримував високий 

бал). Експерти висловили свою думку щодо можливості точного визначення 

величини приясенного руйнування, поділу LOV, поділу DD; можливості 

диференційованих діагностично-лікувальних підходів при різних клінічних 

варіантах; простоти запису результатів дослідження; комплексності 

запропонованих нововведень; системності запропонованих нововведень; 

профілактичної спрямованості; доступності виконання на рівні первинної 

медичної допомоги. 

Також експерти висловили свою думку щодо питання «Чи впровадження 

нововведень у практику вплине на поліпшення показників: кількість 

ускладнень, ефективність лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів, об’єктивність та неупередженість порівняння опублікованих результатів 

лікування дефектів твердих тканин зубів; методологічний «місток наступності» 

між терапевтичною і ортопедичною стоматологією при лікуванні дефектів 

твердих тканин зубів». 

Нами було опитано 20 експертів, які виставили оцінки на поставлені 

питання 9-10 (середній бал склав 9,6). Також експерти зійшлися на думці, що 

запропонована нами систематизація зменшить кількість ускладнень, збільшить 

ефективність лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, збільшить 

об’єктивність та неупередженість порівняння опублікованих результатів 

лікування дефектів твердих тканин зубів; збільшить методологічний «місток 

наступності» між терапевтичною і ортопедичною стоматологією при лікуванні 

дефектів твердих тканин зубів. 
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Для перевірки ефективності запропонованого алгоритму було проведене 

лікування, згідно  з запропонованим нами алгоритмом, та спостереження за 

40 пацієнтами 3-ї групи.  

Третю групу склали 40 пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів різної 

локалізації, яким проводилося стоматологічне лікування за запропонованим 

нами алгоритмом.  

Пацієнту після видалення уражених тканин проводили виміри за 

допомогою мікрометра у фронтальній групі зубів ширини збереженої 

вестибулярної поверхні, а в боковій групі зубів – товщини збереженої стінки. 

Розраховували співвідношення товщини стінки до діаметру зуба та враховували 

втрату опорних горбків у боковій групі зубів, визначали глибину ураження. 

Базуючись на цих вимірах, ми провели діагностування за допомогою 

систематизації LOV/DD (додаток З, див. табл. 5.1) і вибрали метод лікування, 

згідно з алгоритмом (табл. 5.2). Лікування методом прямої реставрації  

проведено 30 пацієнтам із використанням композиту світлової полімеризації 

GC Gradia Direct ANTERIOR та GC Gradia Direct Posterior. Проведено лікування 

методом непрямої реставрації 10 пацієнтам із використанням вкладок із прес-

кераміки IPS E.max Press (Ivoclar Vivadent, Ліхтенштейн), які були зафіксовані 

композитним цементом Panavia SA+ (Kuraray Noritake, Японія). Цим пацієнтам 

було виготовлено 2 вініри (LOV/DD 4/2) у фронтальній групі зубів. У боковій 

групі зубів проведено лікування 4 вкладками типу «inlay» (LOV/DD 3/3, 3/4) та 

4 вкладками типу «onlay» (LOV/DD 3/3, 3/4, 4/2). 

Клінічну оцінку реставрацій проводили за модифікованою методикою 

USPHS одразу після встановлення реставрацій та через 6, 12 місяців в усіх 

пацієнтів 3-ї групи дослідження. Проводилась оцінка таких параметрів: 

анатомічна форма (AF), крайова адаптація (MA), шорсткість поверхні (SR), 

крайове забарвлення (MD), відповідність кольору (CM), дискомфорт/ 

чутливість (OF), наявність вторинного карієсу (SC). 

Безпосередньо після встановлення реставрації  всі 40 пацієнтів отримали 

оцінки А (Alpha) у 100 % випадків за критеріями USPHS.  
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Наступним етапом було оцінка виготовлених нами реставрацій через        

6 місяців. Після оцінки всіх пацієнтів, яким проведено лікування прямими 

реставраціями, у групі 3 через 6 місяців, виявили 1 випадок (3,3±3,3) % 

порушення крайового забарвлення (MD) з оцінкою В (Bravo). За всіма іншими 

критеріями USPHS ми не виявили жодних змін. 

Оцінка всіх пацієнтів, яким проведено лікування непрямими 

реставраціями в групі 3 через 6 місяців, не виявила жодних змін за всіма 

критеріями USPHS. Усі реставрації відповідали оцінці А. 

Наступним етапом була оцінка виготовлених нами реставрацій через      

12 місяців. Клінічні спостереження, згідно з модифікованими критеріями 

USPHS, через 12 місяців показали такі результати в пацієнтів, яким проведено 

лікування прямими реставраціями. При аналізі стану анатомічної форми (AF) 

відновлених зубів відзначали, що в 5 (16,7±6,8) % випадках реставрація 

відповідає анатомічній формі зуба, відсутній матеріал не оголює дентин чи 

прокладку (оцінка В (Bravo)). Решта реставрацій відповідали оцінці А. 

Порушення крайової адаптація (MA) спостерігали при дослідженні             

8 реставрацій (26,7±8,1) %, що виявляється при зондуванні без оголення дентину 

чи прокладки, оцінка В (Bravo). Решта реставрацій відповідали оцінці А. 

Оцінка реставрацій за критерієм шорсткість поверхні (SR) показала, що у 

8 (26,7±8,1%) випадках поверхня злегка шорсткувата або пориста, її можна 

виправити шляхом фінішного оброблення і полірування, оцінка В (Bravo). 

Решта реставрацій відповідали оцінці А. 

Наявність крайового забарвлення (MD) – у 9 реставраціях (30,0±8,4) % 

наявні зміни кольору не простягаються в напрямку пульпи, оцінка В (Bravo). 

Решта реставрацій відповідали оцінці А. 

Оцінивши відповідність кольору (CM) реставрацій відмітили, що 

порівняно з забарвленням і прозорістю зуба є невідповідність кольору і 

прозорості в допустимих межах у 5 (16,7±6,8) % випадках, оцінка В (Bravo). 

Решта реставрацій відповідали оцінці А. 
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Оцінка реставрацій за критерієм дискомфорт/ чутливість (OF) виявила, 

що в 2 (6,7±4,6) % реставрованих зубах пацієнти відмічають середню 

чутливість або дискомфорт, оцінка В (Bravo). Решта реставрацій відповідали 

оцінці А. 

Оцінка реставрацій у 3-й групі, згідно з критерієм наявності вторинного 

карієсу (SC), виявила, що в 1 (3,3±3,3) % випадку були ознаки вторинного 

карієсу, оцінка С (Charlie). Цю реставрацію потрібно було переробляти. Решта 

реставрацій відповідали оцінці А. 

Клінічні спостереження, згідно з модифікованими критеріями USPHS, 

через 12 місяців показали такі результати в пацієнтів, яким проведено 

лікування непрямими реставраціями. У 1 (10,0±9,5) % клінічному випадку ми 

спостерігали порушення крайової адаптації (MA): очевидна тріщина, що 

виявляється при зондуванні без оголення дентину чи прокладки, оцінка В 

(Bravo). Решта реставрацій відповідали оцінці А. 

Таким чином, при оцінці ефективності запропонованого алгоритму, після 

проведеного нами лікування пацієнтів 3-ї групи, відсоток успішного лікування 

впродовж 12 місяців загалом становив (97,5±2,5) % за критеріями USPHS. 

Лише в 1 клінічному випадку (2,5±2,5) % ці реставрації потребували заміни     

(з оцінкою Charlie (C)) (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Оцінка реставрацій у хворих третьої групи (у%). 
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Проаналізувавши результати дослідження ускладнень у 3-й групі, нами 

відмічено, що в цих пацієнтів не спостерігалися випадки невідповідності 

анатомічної форми зуба, різних типів переломів зубів, втрати зубів. 

Отже, проведені нами дослідження дозволяють константувати, що при 

правильному виборі методу лікування дефектів твердих тканин зубів кількість 

клінічних ситуацій із несприятливим прогнозом для таких зубів (аж до їхньої 

втрати) зменшується. 

Загалом, на нашу думку, пропонована систематизація заповнює очевидну 

прогалину в академічних уявленнях про дефекти твердих тканин, відкриває 

перспективи знаходження консенсусу щодо диференційованих діагностично-

лікувальних підходів при різних клінічних варіантах та прокладає 

методологічний «місток наступності» між терапевтичною і ортопедичною 

стоматологією в царині лікування дефектів твердих тканин зубів. Не менш 

важливою є придатність цієї систематизації для об’єктивізації та 

неупередженості порівняння опублікованих результатів лікування приясенних 

дефектів твердих тканин зубів. Розроблений нами алгоритм вибору методу 

лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на запропонованій 

нами систематизації, може слугувати критерієм вибору при лікуванні цієї 

патології. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Якість життя людини має тісний зв'язок із станом органів ротової 

порожнини. Сьогодні гарна посмішка і здорові зуби – важливий показник 

успішної людини. Стан ротової порожнини має важливе значення для 

загального здоров’я організму та якості життя в цілому [1-7]. Карієс зубів – 

одне з найбільш поширених захворювань людства. За даними різноманітних 

джерел (WHО, FDI), поширеність карієсу сягає понад 90 % в дорослому віці [8]. 

При оцінці поширеності карієсу в Україні дослідники отримують високі та 

дуже високі показники поширеності та інтенсивності карієсу зубів (у дорослих 

– 95-98) % [9]. 

Оцінюючи результати досліджень різних авторів, можна зробити 

висновок про високу потребу населення України у стоматологічній допомозі в 

цілому, так і в ортопедичній, зокрема [10]. Незважаючи на стрімкий розвиток 

галузі, що передбачає запровадження в практику новітніх методик і технологій, 

незважаючи на розробку численних профілактичних та лікувальних заходів, що 

проводяться для збереження зубів, дефекти твердих тканин зубів залишаються 

найбільш поширеною формою уражень зубо-щелепової системи [11-15]. 

На сьогодні відомо, що дефекти твердих тканин коронки зуба найчастіше 

утворюються внаслідок карієсу, некаріозних уражень у вигляді гіпоплазії, 

флюорозу, патологічного стирання, травми зубів, а також вроджених вад 

формування емалі та дентину в дітей [14, 20]. 

Варто відзначити, що в сучасній клінічній практиці стоматологам для 

заміщення дефектів твердих тканин зуба запропоновано методики прямої, 

непрямої та напівпрямої реставрації [24, 66]. Ускладнення після реставрації 

часто зумовлені помилками, які допускають лікарі-стоматологи на етапі вибору 

методу лікування [49]. 

Базуючись на досягненнях стоматологічної науки в галузі покращення 

адгезії реставраційних матеріалів до зубних тканин, відбулося поєднання 
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показань до прямої і непрямої реставрації зубів [69]. Як наслідок, непрямий 

метод лікування використовується досить рідко: тільки 1,5 % зубів з усіх, що 

потребували, були відновленні вкладками [68], та збільшується кількість 

ускладнень [35].  

Для ухвалення правильного рішення щодо вибору методу лікування, 

лікар повинен враховувати декілька факторів, як-от: величину та місце 

розташування порожнин, причини, які призвели до втрати твердих тканин 

зубів, зміни в пародонті [85]. Існують клінічні випадки руйнування зубів, що 

будуть мати особливий підхід до вибору методу стоматологічного лікування, 

зокрема лікування приясенних дефектів, дефектів твердих тканин зубів після 

ендодонтичного лікування, дисколорит зуба, патологічна стертість [92]. 

Вибір між прямим та непрямим методом реставрації ускладнюється тим, 

що залежить не від об’єктивних чинників, а від власних знань, звичок, переваги 

та «стереотипів» лікаря-стоматолога щодо лікування таких патологій; згоди 

пацієнта, його фінансових можливостей та інших чинників, що не мають нічого 

спільного з методами доказової медицини. Допомогу при виборі методу 

відновлення зруйнованої коронки зуба та постановці діагнозу може надати 

запропонований В.Ю. Мілікевічем [146] індекс руйнування оклюзійної 

поверхні зуба (ІРОПЗ) для І та ІІ класу за Блеком. Світова стоматологічна 

спільнота опирається на інші показники: «intercuspal distance» (міжгорбкова 

відстань), SI/STA [116]. 

Отже, лікування дефектів твердих тканин зубів у більшості випадків 

пов’язане з вибором методу відновлення анатомічної форми зуба та матеріалів, 

які будуть використовуватись. Найпершим та важливим завданням лікарів-

стоматологів при відновленні анатомічної форми зубів є адекватний вибір 

методу лікування, який залежить від багатьох факторів. Нам потрібно 

врахувати ряд факторів: величину дефекту та етіологію, естетичні, оклюзійні, 

ендодонтичні та пародонтальні аспекти; кількість уражених зубів, згода 

пацієнта, його звички та переваги; власні знання та «стереотипи» стоматолога 

щодо лікування таких патологій.  
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 На основі мета-аналізу літератури зроблено висновок, що ускладнення, 

що виникають після проведення різних видів реставрацій часто зумовлені 

помилками, які допускають лікарі-стоматологи на етапі вибору методу 

лікування. Таким чином, проблема вибору методу лікування дефектів твердих 

тканин зубів потребує досконалого вивчення та розробки нових підходів згідно 

з принципами доказової медицини. 

Незважаючи на високу зацікавленість цією проблемою науковців та 

практичних лікарів, а також велику кількість проведених досліджень, існує 

багато нерозв’язаних проблем та гострих кутів при діагностиці та виборі 

методу лікуванні дефектів твердих тканин зубів [151]. Вони служать приводом 

та надихають на нові наукові гіпотези, розробки, досягнення для ефективного 

лікування пацієнтів і покращання якості їхнього життя.  

Усе це дає підстави вважати проблему вибору методу лікування дефектів 

твердих тканин зубів надзвичайно важливою, а це дослідження – актуальним. 

Мета дослідження полягала в підвищенні ефективності ортопедичного 

лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів шляхом удосконалення 

клінічної діагностики та розробки алгоритму стоматологічного лікування. 

Відповідно до мети дослідження були сформовані такі завдання: 

1. Вивчити розповсюдженість та клінічні особливості дефектів твердих 

тканин зубів, що впливають на вибір методу їхнього лікування. 

2. Оцінити залежність якості стоматологічного лікування пацієнтів від 

параметрів дефектів твердих тканин зубів. 

3. Удосконалити методики діагностики пацієнтів із патологією твердих 

тканин зубів. 

4. Розробити алгоритм стоматологічного лікування пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів. 

5. Вивчити клінічну ефективність ранніх та віддалених результатів 

запропонованого алгоритму лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів.  
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Відповідно до поставленої мети та сформованих завдань дослідження 

було проведено ряд клінічних та експериментальних досліджень. 

Експериментальне дослідження включало в себе: антропометричні 

дослідження, механіко-математичне моделювання контактної взаємодії 

реставрації з тканинами зуба, методи математичного розрахунку і обчислення 

об’ємів коронок зубів та об’ємів зубних порожнин для кожної групи зубів. 

Загалом було обстежено 304 пацієнти для встановлення етіології, 

поширеності дефектів твердих тканин зубів, ускладнень, що виникають при 

такій патології. На першому етапі  дослідження з обстежених 304 пацієнтів – 

80 пацієнтів були залучені до груп обстеження. Усі пацієнти були 

проінформовані про мету обстеження та лікування і дали свою згоду на 

подальше обстеження.  

Групи пацієнтів були розподілені таким чином: першу групу склали 40 

пацієнтів, в яких, згідно з традиційними показаннями і протоколами лікування, 

показано виготовляти пряму реставрацію; другу групу склали 40 пацієнтів, в 

яких, згідно з традиційними показаннями і протоколами лікування, показано 

виготовляти непряму реставрацію [51, 201-203]. На другому етапі дослідження 

з метою вивчення ефективності запропонованих методів діагностики та 

систематизації дефектів твердих тканин зубів нами було виділено третю групу 

– 40 пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів різної локалізації, яким 

проводилося стоматологічне лікування за запропонованим нами алгоритмом та 

оцінка можливості та ефективності використання нашої систематизації в 

клініці. 

Найбільше було обстежено пацієнтів у віці 35-44 роки – (46,3±5,6) % 

(37 осіб), а найменше – у групі 45-54 роки – (3,8±2,1) % (3 особи). Розподіл осіб 

за іншими віковими групами відбувався так: 20-24 роки – (10,0±3,4) % (8 осіб), 

25-29 роки – (15,0±4,0) % (12 осіб), 30-34 роки – (25,0±4,8) % (20 осіб). 

Гендерний розподіл пацієнтів: нами було обстежено 36 чоловіків (45,0±5,6) % 

та 44 жінки (55,0±5,6) %. При порівнянні термінів звернень після проведеного 

раніше лікування оглянутих нами пацієнтів у часовому проміжку, то вони 
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проходили в таких часовових періодах: (21,3±4,6) % (17 осіб) – ускладнення 

виникали в короткі терміни до 6 місяців; (32,5±5,2) % (26 осіб) – ускладнення 

спостерігалисяся до 1-річного терміну користування реставрацією, (22,5±4,7) % 

(18 осіб) – ускладнення спостерігалисяся до 2-річного терміну користування 

реставрацією, (23,8±4,8) %  (19 осіб) – ускладнення спостерігалисяся до 3-

річного терміну користування реставрацією.  

Усім пацієнтам І групи були виготовлені раніше прямі реставрації. 

Клінічну оцінку реставрацій проводили за методикою USPHS [204-206]. 

Причому у всіх досліджуваних груп були пацієнти, яким ці реставрації 

потребували заміни (з оцінкою Charlie (C)). Виявлено, що невідповідність 

анатомічної форми (AF) було у 6 випадках (15,0±5,6) %, порушення крайової 

адаптації (MA) спостерігали при дослідженні 11 реставрацій (27,5±7,1) %, 

невідповідність шорсткості поверхні (SR) була у 8 (20,0±6,3) % випадках,  

наявність крайового забарвлення (MD) – у 9 реставраціях (22,5±6,6) %. Оцінка 

реставрацій у першій групі за критерієм – дискомфорт/ чутливість (OF) 

виявила, що у 8 (20,0±6,3) % реставрованих зубах пацієнти відмічають занадто 

сильну чутливість або дискомфорт, що є показом до заміни реставрації. Оцінка 

реставрацій у першій групі згідно з критерієм наявності вторинного карієсу 

(SC) виявила, що в 14 (35,0±7,5) % випадках були ознаки вторинного карієсу. 

Другу групу склали 40 пацієнтів, в яких, згідно з традиційними 

показаннями і протоколами лікування, показано виготовляти непряму 

реставрацію. Двом пацієнтам (5,0±3,4) % ІІ групи були виготовлені раніше 

непрямі реставрації, а 38 (95,0±3,4) % були виготовлені раніше прямі 

реставрації. У цій групі ми розділили ускладнення, які спостерігали, на дві 

підгрупи: ускладнення при виготовлені непрямих реставрацій та ускладнення 

при виготовлені прямих реставрацій. Підгрупа пацієнтів, в яких виявлені 

ускладнення при виготовленні непрямих реставрацій, склала 2 пацієнти:                

1 (50 %) із них звернувся зі скаргою на порушення фіксації (розцементування) 

реставрації, а ще 1 (50 %) пацієнт звернувся зі скаргою на скол частинки 

непрямої реставрації. Безумовно, надто мала вибірка пацієнтів була 
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нерепрезентативною і не дала нам об’єктивної інформації про ускладнення при 

лікуванні непрямими реставраціями. 

Підгрупа пацієнтів, в яких виявлені ускладнення при виготовленні 

прямих реставрацій, склала 38 пацієнтів. Невідповідність анатомічної форми 

(AF) відмічено в 15 (39,5±7,9) % випадках. Із них у 10 (26,3±7,1) % випадках ми 

спостерігали значну втрату  реставраційного матеріалу (дефект реставрації), що 

є показом до заміни реставрації. А в 5 (13,2±5,5) % випадках виявлено 

порушення анатомічної форми зубів при моделюванні прямої реставрації: 

сплощення або відсутність горбів, скіс ріжучих країв, відсутність оклюзійних 

контактів на реставрації (таким чином лікарі проводили «профілактику» 

ускладнень). У 15 (39,5±7,9) % випадках ми спостерігали відсутність 

(випадіння пломб) реставрації, причому, з анамнезу нам відомо про 

неодноразові втрати цих реставрацій. У пацієнтів другої групи ми спостерігали 

тріщини та переломи зубів. Згідно з класифікацією AAЕ (Американської 

асоціації ендодонтів) [207], ми спостерігали 4 (10,5±5,0) % випадки перелому 

горба «Fractured Cusp», коли є повний або частковий перелом горба, що 

починається на коронці, спрямовується до його шийки, закінчується в ясенній 

щілині або глибше (ІІ група за ААЕ). Прогноз для таких зубів сприятливий і 

подальша тактика лікування залежала від глибини приясенного  

руйнування. Ми спостерігали  2 (5,3±3,6) % випадки перелому зуба «Cracked 

Tooth», коли є неповний перелом зуба, що охоплює один або два крайових 

гребеня, починається на коронці, проникає в дентин в напрямку кореня зуба (ІІІ 

група за ААЕ). Прогноз для таких зубів сумнівний і залежав від глибини 

тріщини в корені. У 2 (5,3±3,6) % випадках ми спостерігали повний перелом 

зуба «Split Tooth», коли перелом починається на коронці і розділяє зуб на дві 

частинки в напрямку кореня (ІV група за ААЕ). Прогноз для таких зубів був 

несприятливий, і такі зуби підлягали видаленню. Проведені нами дослідження 

доповнюють наукові роботи інших дослідників щодо ускладнень після 

лікування дефектів твердих тканин зубів [43-46, 48, 49]. 
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Таким чином, можна підсумувати, що результати дослідження пацієнтів у 

першій групі висвітлюють нам низку ускладнень, більшість яких виникли 

внаслідок помилок, що здійснювали лікарі на різних етапах лікування, а саме: 

неправильний вибір кольору, погана ізоляція порожнини від ротової рідини, а 

також недостатня кінцева обробка реставрації і т.п.. Унаслідок цих ускладнень 

частина реставрацій потребували заміни. Ми можемо стверджувати, що 

лікування дефектів твердих тканин методом прямої реставрації є складним і 

має свої особливості. Велика кількість незадовільних результатів та ускладнень 

має тісний зв'язок із помилками лікарів, що допущені на різних етапах 

лікування. Водночас, ми згідні з результатами нукових досліджень низки 

науковців [38-43, 46], що прогноз для таких зубів сприятливий, ці ускладнення 

не призводять до втрати зубів чи інших ускладнюючих подальше 

стоматологічне лікування факторів. 

Аналіз проведеного лікування пацієнтів другої групи, в яких, згідно з 

традиційними показаннями і протоколами лікування, показано виготовляти 

непряму реставрацію, оголює величезну проблему вибору методу лікування в 

таких клінічних ситуаціях. Адже тільки в 5 % випадках ми спостерігали 

правильний вибір лікування – непряму реставрацію. Проаналізувавши 

результати дослідження ускладнень у другій групі, нами відмічено, що в 39,5 % 

пацієнтів спостерігалася невідповідність анатомічної форми зуба через дефекти 

пломби чи неправильне моделювання реставрації. У 39,5 % випадках – 

відсутність (випадіння пломб) реставрації. Але найгірший прогноз лікування 

стосувався різних типів переломів зубів, причому в 5,3 % випадках ми 

спостерігали повний перелом зуба «Split Tooth», що призвів до втрати цих 

зубів. Таким чином, результати наших досліджень співзвучні з результатами 

інших дослідників і дозволяють констатувати, що помилки на етапі вибору 

методу лікування дефектів твердих тканин зубів призводять до клінічних 

ситуацій із несприятливим прогнозом для таких зубів аж до їхньої втрати [32, 

116, 139-141].  
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Для вивчення поширеності дефектів твердих тканин зубів нами було 

обстежено 304 особи та виявлено 1312 дефектів. Найперше нами була 

проаналізована групова приналежність зубів та встановлено, що найбільша 

кількість дефектів виявлена в жувальній групі зубів, при цьому не 

спостерігається значної залежності між зубами верхньої та нижньої щелеп. На 

молярах виявлено 511 дефектів твердих тканин, що становило (38,9±1,3) %, 

премолярах – 390 дефектів, що склало (29,7±1,3) %. Ікла уражаються значно 

рідше, нами виявлено 72 дефекти, це склало (5,5±0,6) %. На різцях 339 дефектів 

– (25,8±1,2) %. Проведені нами дослідження дозволили систематизувати види 

дефектів для всіх груп зубів та вперше оцінити розповсюдженість різних видів 

дефектів твердих тканин у досліджуваних пацієнтів, які проживають на 

Прикарпатті. 

Аналізуючи результати механіко-математичного моделювання контактної 

взаємодії реставрації з тканинами зуба для уточненої оцінки міцності цієї 

композиції, виявили, що для забезпечення міцності товщина стінки 

пошкодженого зуба повинна задовольняти умову 0,175h D . Чим менша 

товщина стінки коронки, тим за інших однакових умов в тканинах зуба 

виникають більші кільцеві напруження. Темпи зростання кільцевих напружень 

підвищуються при зростанні коефіцієнта Пуассона реставраційного матеріалу, 

причому вони зростають стрімкіше зі збільшенням величини дефекту. За 

меншої товщини стінки використання пломбувальних матеріалів буде 

неефективним, у такому разі для відновлення зуба слід застосувати керамічну 

вкладку. Крім того, нехтування ефектом Пуассона може суттєво вплинути на 

значення еквівалентних напружень. У своїх дослідженнях В.Ю. Мілікевич [146] 

не врахував ефект Пуассона для тканин зуба, через це результати його 

розрахунків, можливо, більш яскраво демонструють якісну картину процесу, 

однак вони менш реалістичні і менш точні щодо кількісних оцінок. 

На основі проведеного аналізу ми можемо стверджувати, що великі 

осьові напруження, що виникають у нелікованих зубах із  дефектами твердих 

тканин зуба, призводять до їхніх переломів. Побудована механіко-математична 
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модель контактної взаємодії пломби (вкладки) із твердими тканинами зуба 

справджується у випадках більшого оклюзійного навантаження, що сприймає 

сама реставрація. Чим більший об’єм дефекту, тим більш чутлива відновлена 

структура до фізико-механічних характеристик реставрації. Також варто 

відзначити, що при великих дефектах важливий вибір матеріалу. Старіння 

реставраційного матеріалу (що актуальніше для пломбувальних матеріалів) 

призводить до збільшення еквівалентних напружень у тканинах зуба, 

знижуючи міцність реставрації. Важливість проведених нами досліджень 

зазначена і в інших роботах [211-215]. Як показують дослідження інших 

науковців (і це підтверджують наші дослідження), вивчення аналітичних 

механіко-математичних моделей необхідне для прогнозування результату  

реставрації зуба [146, 147]. 

Аналізуючи результати антропометричного дослідження встановлено, що 

у фронтальній групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова порожнина 

зуба займає до 10 % об’єму його коронки, а в жувальній групі зубів верхньої та 

нижньої щелепи коронкова порожнина зуба займає до 5 % об’єму його коронки. 

На нашу думку, проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC 

для дефектів різних груп зубів дозволяють вперше оцінити величину втрати 

твердих тканин при лікуванні пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 

Поряд із цим здійснювали математичний розрахунок і обчислення об’ємів 

коронок зубів та об’ємів зубних порожнин для кожної групи зубів. Щоб 

спростити розрахунки в клінічних умовах, для зручності обчислень об’ємів 

коронок зубів нами розроблений електронний Excel-калькулятор. Згідно з 

результатами наших досліджень, можна підсумувати, що за допомогою 

запропонованих нами електронного Excel-калькулятора для розрахунку об’ємів 

коронок зубів та методики визначення об’ємів порожнин зуба в клінічних 

умовах ми можемо обрахувати значення VIC, що покращить об’єктивізацію 

діагностичного процесу при наявності дефектів твердих тканин зуба. 

За результатами наших досліджень, вважаємо, що першим кроком 

удосконалення діагностичного процесу дефектів твердих тканин зуба є 
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вирішення проблеми вибору тактики стоматологічного лікування приясенного 

руйнування зуба. Нами запропонований спосіб діагностики і систематизації 

приясенних дефектів твердих тканин зубів. Діагностика здійснюється за 

допомогою пародонтального зонда, при потребі можна використати сучасні 

рентгенологічні методи обстеження. Якщо дно порожнини розташоване 

над'ясенно перед показником степеня, ставимо знак «+», якщо дно порожнини 

розташоване під'ясенно перед показником степеня, ставимо знак «–», якщо дно 

порожнини на рівні епітеліального прикріплення, показник степеня «0». 

Проведені нами дослідження доповнюють наукові роботи інших дослідників, 

які свідчать про те, що ці методи дозволяють із високим ступенем точності 

оцінювати стан приясенного руйнування зубів [2, 7, 8, 166-174]. 

Наступним етапом удосконалення діагностичного процесу дефектів 

твердих тканин зуба стало вирішення проблеми систематизації і вибору тактики 

стоматологічного лікування пацієнтів із цією патологією. У результаті 

проведеного дослідження нами запропоновано систематизацію дефектів 

твердих тканин зубів LOV/DD і алгоритм вибору методу лікування дефектів 

твердих тканин зубів, що базується на систематизації LOV/DD та може 

слугувати критерієм вибору при лікуванні цієї патології. Подібні результати 

отримані й іншими дослідниками [2, 7, 123]. 

Для перевірки ефективності запропонованого алгоритму було проведене 

лікування, згідно з запропонованим нами алгоритмом та спостереженням за 40 

пацієнтами 3-ї групи. При оцінці виготовлених нами реставрацій через               

12 місяців, згідно з модифікованими критеріями USPHS, отримали наступні 

результати в пацієнтів, яким проведено лікування прямими реставраціями. При 

аналізі стану анатомічної форми (AF) відновлених зубів відзначали, що в 5 

(16,7±6,8) % випадках реставрація відповідає анатомічній формі зуба, відсутній 

матеріал не оголює дентин чи прокладку (оцінка В (Bravo)). Решта реставрацій 

відповідали оцінці А. Порушення крайової адаптації (MA) спостерігали при 

дослідженні 8 реставрацій (26,7±8,1) %, що виявляється при зондуванні без 

оголення дентину чи прокладки, оцінка В (Bravo). Решта реставрацій 
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відповідали оцінці А. Оцінка реставрацій за критерієм шорсткість поверхні 

(SR) показала, що у 8 (26,7±8,1) % випадках поверхня злегка шорсткувата або 

пориста, її можна виправити шляхом фінішного оброблення і полірування, 

оцінка В (Bravo). Решта реставрацій відповідали оцінці А. Наявність крайового 

забарвлення (MD) – у 9 реставраціях (30,0±8,4) % наявні зміни кольору не 

простягаються у напрямку пульпи, оцінка В (Bravo). Решта реставрацій 

відповідали оцінці А. Оцінивши відповідність кольору (CM) реставрацій, 

відмітили, що порівняно з забарвленням і прозорістю зуба є невідповідність 

кольору і прозорості в допустимих межах у 5 (16,7±6,8) % випадках, оцінка В 

(Bravo). Решта реставрацій відповідали оцінці А. Оцінка реставрацій за 

критерієм дискомфорт/ чутливість (OF) виявила, що в 2 (6,7±4,6) % 

реставрованих зубах пацієнти відмічають середню чутливість або дискомфорт, 

оцінка В (Bravo). Решта реставрацій відповідали оцінці А. Оцінка реставрацій у 

3-й групі, згідно з критерієм наявності вторинного карієсу (SC), виявила, що в 1 

(3,3±3,3) % випадку були ознаки вторинного карієсу, оцінка С (Charlie). Цю 

реставрацію потрібно було переробляти. Решта реставрацій відповідали оцінці 

А. Клінічні спостереження, згідно з модифікованими критеріями USPHS, через 

12 місяців показали такі результати в пацієнтів, яким проведено лікування 

непрямими реставраціями. В одному (10,0±9,5) % клінічному випадку ми 

спостерігали порушення крайової адаптації (MA) з оцінкою В (Bravo). Решта 

реставрацій відповідали оцінці А. Таким чином, при оцінці ефективності 

запропонованого алгоритму, після проведеного нами лікування пацієнтів 3-ї 

групи, відсоток успішного лікування впродовж 12 місяців загалом становив 

(97,5±2,5) % за критеріями USPHS. Лише в 1 клінічному випадку (2,5±2,5) % 

при лікуванні методом прямої реставрації ці реставрації потребували заміни (з 

оцінкою Charlie (C). Отримані результати досліджень обґрунтовують 

доцільність використання алгоритму вибору методу лікування дефектів твердих 

тканин зубів, що базується на систематизації LOV/DD. Ефективність 

запропонованого алгоритму складала (97,5±2,5) %. 
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За результатами оцінювання можливості та ефективності використання 

нашої систематизації в клініці за допомогою χ2-критерію і за результатами 

анкетування встановлено, що суттєвої різниці в результатах оцінки 

експертними групами параметрів нашої систематизації LOV/DD немає, її 

доцільно використовувати в клінічних умовах для діагностики дефектів 

твердих тканин зуба. 

Таким чином, можна підсумувати, що запропонована систематизація 

заповнює очевидну прогалину в академічних уявленнях про дефекти твердих 

тканин, перегукується з отриманими даними [32, 116, 124, 127, 128, 130 176], 

відкриває перспективи знаходження консенсусу щодо диференційованих 

діагностично-лікувальних підходів при стоматологічному лікуванні пацієнтів із 

цією патологією та прокладає методологічний «місток наступності» між 

терапевтичною і ортопедичною стоматологією в царині лікування дефектів 

твердих тканин зубів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і практичне 

вирішення наукової задачі, яка полягає у вивченні методики діагностики та 

планування вибору методу лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин 

зубів, що дало можливість розробити нові диференційні клініко-діагностичні 

підходи та вдосконалити тактику лікування таких пацієнтів. 

1. Встановлено, що найбільша кількість дефектів виявлена в жувальній 

групі зубів: на молярах виявлено 511 дефектів твердих тканин, що становило 

(38,9±1,3) %, на премолярах – 390 дефектів, що склало (29,7±1,3) %, на різцях 

виявлено 339 дефектів – (25,8±1,2) %. Ікла уражаються значно рідше – 72 

дефекти, це склало (5,5±0,6) %. Проведені нами дослідження дозволили 

систематизувати види дефектів для всіх груп зубів та оцінити 

розповсюдженість різних видів дефектів твердих тканин у досліджуваних 

пацієнтів, які проживають на Прикарпатті. 

2. У результаті проведеного аналізу встановлено, що тільки в 5% випадків 

спостерігали правильний вибір лікування пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів, яким показано виготовлення непрямої реставрації. 

Проаналізувавши результати дослідження ускладнень у цій групі пацієнтів, 

нами відмічено, що у (39,5±7,9) % випадків спостерігалася невідповідність 

анатомічної форми зуба через дефекти пломби чи неправильне моделювання 

реставрації. У (39,5±7,9) % випадках – відсутність реставрації, у (5,3±3,6) % 

випадках – перелом зуба «Cracked Tooth», а у (5,3±3,6) % – повний перелом 

зуба «Split Tooth», що привів до його втрати. 

3. За результатами механіко-математичного моделювання контактної 

взаємодії реставрації з тканинами зуба нами встановлено, що для забезпечення 

міцності товщина стінки пошкодженого зуба повинна задовольняти умову 

0,175h D , тобто бути не меншою 17,5 % від величини діаметра коронки зуба. 

Із зменшенням товщини стінки коронки в тканинах зуба виникають більші 
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кільцеві напруження. На основі проведеного аналізу ми можемо стверджувати, 

що великі осьові напруження, що виникають у нелікованих зубах із дефектами 

твердих тканин зуба, призводять до їхніх переломів.  

4. Антропометричними дослідженнями встановлено, що у фронтальній 

групі зубів верхньої та нижньої щелепи коронкова порожнина зуба займає до 

10% об’єму його коронки, а в жувальній групі зубів верхньої та нижньої 

щелепи коронкова порожнина зуба займає до 5% об’єму його коронки. 

Проведені антропометричні дослідження та розрахунки VIC для дефектів 

різних груп зубів дозволили оцінити величину втрати твердих тканин при 

лікуванні пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів.  

5. За показниками клініко-статистичного дослідження доведено 

ефективність і переваги запропонованого алгоритму вибору методу лікування 

дефектів твердих тканин зубів, що базується на запропонованій нами 

систематизації LOV/DD. При оцінці якості проведеного лікування через 1 рік 

встановлено, що ефективність запропонованого алгоритму склала (97,5±2,5) %. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для об’єктивізації діагностичного процесу за допомогою 

запропонованих нами електронного Excel-калькулятора для розрахунку об’ємів 

коронок зубів та методики визначення об’ємів порожнин зуба в клінічних 

умовах рекомендуємо обраховувати значення VIC, що покращить 

діагностичний процес при наявності дефектів твердих тканин зуба. 

2. Пропонуємо для об’єктивізації діагностичного процесу 

використовувати в клініці систематизацію приясенних дефектів твердих тканин 

зубів. Для описання глибини розташування приясенного краю порожнини щодо 

рівня ясен доцільно використовувати показник степеня, значення якого буде 

рівне відстані (вираженій цілим числом у міліметрах) від рівня епітеліального 

прикріплення до найглибшої точки приясенного краю порожнини. Діагностику 

доцільно здійснювати за допомогою пародонтального зонда. Якщо приясенний 

край порожнини розташований над'ясенно, перед показником степеня ставимо 

знак «+», якщо під'ясенно, перед показником степеня ставимо знак «–», якщо 

приясенний край порожнини на рівні епітеліального прикріплення показник 

степеня – «0».  

3. Рекомендуємо використовувати систематизацію LOV/DD для 

об’єктивізації діагностичного процесу при лікуванні дефектів твердих тканин 

зубів. Пацієнту після видалення уражених тканин, провести виміри за 

допомогою мікрометра у фронтальній групі зубів ширини збереженої 

вестибулярної поверхні, а в боковій групі зубів – товщини збереженої стінки. 

Розрахувати співвідношення товщини стінки до діаметру зуба та врахувати 

втрату опорних горбів у боковій групі зубів, визначити глибину ураження. 

Базуючись на цих вимірах, провести діагностування за допомогою 

систематизації LOV/DD (додаток З, табл. 5.1). 

4. При плануванні ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами 

твердих тканин зубів рекомендується використовувати розроблений алгоритм 
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вибору методу лікування дефектів твердих тканин зубів, що базується на 

запропонованій нами систематизації LOV/DD. При дефектах 3/3, 3/4, 4/1, 4/2 

доцільно використовувати непряму реставрацію, при дефектах 4/3, 4/4 – штучні 

коронки, а у всіх інших випадках лікування проводити методом прямої 

реставрації. 
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Додаток А 

Список публікацій здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Бульбук ОВ, Рожко ММ (2015) Удосконалення діагностичного процесу 

при ураженнях коронкової частини фронтальних зубів. Галицький лікарський 

вісник 22(4):14-16. 

2. Бульбук ОВ, Рожко ММ (2016) Оптимізація діагностичного процесу при 

оцінці величини дефектів твердих тканин зубів після ендодонтичного лікування. 

Галицький лікарський вісник 23(4):07-09.  

3. Бульбук ОВ, Рожко ММ, Бульбук ОІ (2017) Спосіб діагностики і 

класифікації приясенних дефектів твердих тканин зубів. Галицький лікарський 

вісник 24(2):05-07.  

4. Bulbuk O, Rozhko M., Bulbuk O (2017) Classification of defects hard tissue 

located in the gingival part of any tooth. The Pharma Innovation Journal 6(6):33-35.  
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зубів. Матеріали наук.-практ. конференції з  міжнародн. участю «Інноваційні 
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Додаток А2 

 

Основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації дисертації 

доповідалися та обговорювалися на ХІV Міжнародному конгресі студентів і 

молодих вчених (Тернопіль, 2010), міжнародній науковій конференції студентів і 

молодих вчених «Молодь медицині майбутнього» (Одеса, 2010), міжнародній 

науково-практичній конференції з дентальної імплантології «Стоматологія - вчора, 

сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку» (Івано-Франківськ, 2010), ХІ 

науковій конференції студентів і молодих вчених «Новини і перспективи медичної 

науки» (Дніпропетровськ, 2011), науково-практичній конференції «Інноваційні 

технології в сучасній стоматологічній практиці», у рамках проведення 

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

2017, 2018), міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології 

хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії» (Івано-Франківськ, 2015), X 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa «Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej» 

(Nałęczów, 2016) The 12th and 13th  YSA PhD Symposium at the Medical University of 

Vienna (Vienna, 2016, 2017), 6 Міжнародній стоматологічній конференції студентів і 

молодих вчених «Актуальні питання науково-практичної стоматології» (Ужгород, 

2017), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Медична 

наука - 2018» (Полтава, 2018). 
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 Додаток Б 

Карта огляду 1 
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Додаток В 

Карта огляду 2. 

1. Прізвище, імя, по батькові_________________________________________________. 

2. Дата обстеження. 

3. Вік______________________. 

4. Стать. 

     4.1. Жіноча 

     4.2. Чоловіча 

5. Професія. 

6. Адреса. 

     6.1. Житель міста 

     6.2. Житель села 

7. Скарги. 

_____________________________________________ 

8. Етіологія  дефектів твердих тканин зубів: 

 

9. Зубна формула 

10. Прикус _________________________________ 

11. Яке проведене лікування дефектів вердих  тканин зубів (дата)___ 

 11.1. Пряма реставрація (пломба) 

     11.1.1 Фотополімерна  

     11.1.2 Композитна 

     11.1.3 Інший матеріал________ 

11.2 Непряма реставрація (вкладка) (дата)________ 

     11.2.1. Керамічна 

     11.2.2. Пластмасова Метал 

     11.2.3. Металева 

     11.2.4 Інший матеріал_________ 

11.3. Лікування не проведено 

 

12. Наявність приясенного руйнування зуба: 

Опис.____________________________________                                      
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 Додаток Д 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України 

 

Прізвище, ініціали експерта____________________________ Вік ________________ 

Місце роботи____________________________________________________________ 

Посада _________________________________________________________________ 

Стаж роботи в медицині _________, в т.ч. по теперішній спеціальності __________ 

Кваліфікаційна категорія__________________________________________________ 

Науковий ступінь ________________________________________________________ 

Вчене звання_____________________________________________________________  

Шановний експерте! 

Поставте діагноз згідно запропонованого способу діагностики і систематизації 

дефектів твердих тканин зубів (підкреслити необхідне): 

визначення величини приясенного руйнування (записувати за прикладом: С-2) 

визначення належності дефектів згідно поділу LOV 

визначення належності дефектів згідно поділу DD 

Підпис____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 

 

 

 

№ п/п 

пацієнта 

Діагноз згідно запропонованої систематизації 

Приясенне 

руйнування 

LOV DD 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Додаток Е 

Результати експертної діагностики приясенного руйнування 

Глибина 

приясенного 

руйнування 

Група 1 Група 2 Група 3 

С+3 3 3 3 

С+2 3 3 3 

С+1 6 6 6 

С0 12 12 12 

С-1 13 12 12 

С-2 14 15 15 

С-3 9 9 9 

Разом 60 60 60 

Результати експертної діагностики параметру LOV 

LOV Група 1 Група 2 Група 3 

1 12 12 12 

2 9 9 9 

3 19 18 18 

4 20 21 21 

Разом 60 60 60 

Результати експертної діагностики параметру DD 

DD Група 1 Група 2 Група 3 

0 9 9 9 

1 6 6 6 

2 12 12 12 

3 12 12 12 

4 21 21 21 

Разом 60 60 60 
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Додаток Ж 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України 

Шановний експерте! 

Висловіть, будь ласка, свою думку щодо способу діагностики і систематизації 

дефектів твердих тканин зубів, особливо щодо її якісно нових елементів: поділ приясенних 

дефектів, поділ дефектів по глибині ураження та по місцю розміщення дефектів (Location), 

оклюзійному навантаженню (Occlusion), об’єму дефектів (Volume) . 

Дякуємо за співпрацю! 

Прізвище, ініціали експерта____________________________ Вік ________________ 

Місце роботи____________________________________________________________ 

Посада _________________________________________________________________ 

Стаж роботи в медицині _________, в т.ч. по теперішній спеціальності __________ 

Кваліфікаційна категорія__________________________________________________ 

Науковий ступінь ________________________________________________________ 

Вчене звання_____________________________________________________________  
1) Оцініть рівень досягнення завдань способу діагностики і систематизації дефектів твердих тканин 

зубів. Використовуйте шкалу від 1 до 10. Високий рівень отримує високий бал. 

Параметри оцінки 
Оцінка в 

балах 

Можливість точного визначення величини приясенного руйнування  

Можливість точного визначення належності дефектів згідно поділу  

LOV 

 

Можливість точного визначення належності дефектів згідно поділу  

DD 

 

Можливість диференційованих діагностично-лікувальних підходів 

при різних клінічних варіантах 

 

Простота запису результатів дослідження  

Комплексність запропонованих нововведень  

Системність запропонованих нововведень   

Профілактична спрямованість  

Доступність виконання на рівні первинної медичної допомоги  

Недоліки (вкажіть прописом)  

  

  

 
2) Чи впровадження нововведень в практику вплине на поліпшення показників і як саме (рівень 

показника зросте, знизиться чи залишиться без змін): 

Назва показника 
Імовірні зміни показника 

зросте знизиться без змін 

Кількість ускладнень при лікуванні пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів 

   

Ефективність лікування пацієнтів із дефектами твердих 

тканин зубів 

   

Об’єктивнісь та неупередженість порівняння 

опублікованих результатів лікування дефектів твердих 

тканин зубів 

   

     

Інші (вкажіть які) 

 

   

Дата __________                                                Підпис ________________  
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Додаток З 

Систематизація LOV/DD поділ LOV: 1 клас 

 

стематизація LOV/DD 
поділ LOV: 2 клас 
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Систематизація LOV/DD 
поділ LOV: 3 кла 

с  

Систематизація LOV/DD 
поділ LOV: 4 клас 
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Додаток И 
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Додаток К 
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Додаток Л  
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Додаток М  

 



192 
 

Додаток Н  
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Додаток П  

 

 



194 
 

Додаток Р 
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Додаток С 
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Додаток Т 
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Додаток У 
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Додаток Ф 
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Додаток Х 

 


