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АНОТАЦІЯ 

 

Виклюк І. В. Комплексне обґрунтування новітніх методик лікування 

хворих із відсутністю коронкової частини зуба. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 -

стоматологія. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню концепції 

ортопедичного лікування хворих із дефектами коронкової частини зубів, 

які ускладнені захворюваннями пародонта (генералізований пародонтит), 

що супроводжується резорбцією міжзубних перетинок коміркового 

відростка, функціональним перевантаженням пародонта, яке, у свою 

чергу, призводить до патологічної рухомості та вестибулярного нахилу 

зубів (протрузії), з утворенням трем і діастем, особливо характерного у 

фронтальній ділянці зубного ряду. Основними причинами відсутності 

коронкової частини зуба є травми, ускладнення каріозного процесу, 

патологічна стертість твердих тканин зубів, клиноподібні дефекти, 

переломи депульпованих зубів. Поширеність відсутності коронкової 

частини зубів залишається високою і становить 60-80%. Тому високою 

залишається потреба у використанні коренів зубів для ортопедичного 

лікування з застосуванням штучних коронок чи мостоподібних протезів. У 

різних клінічних ситуаціях збережені корені зубів можуть бути придатні 

до ортопедичного лікування, якщо наявні показання до застосування 

штифтових конструкцій. Зокрема, якщо тверді тканини кореня знаходяться 

на рівні ясен, відсутній хронічний запальний процес у ділянці верхівки 

кореня, а довжина кореня не менша, ніж висота коронкової частини.  
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Відомі сучасні методи ортопедичного лікування дефектів коронкової 

частини штифтовими конструкціями, до яких можна віднести такі, як 

відновлення коронкової частини зуба суцільнолитими коронково-

кореневими куксовими вкладками, анкерними штифтами, а також 

вуглецевими, скловолоконними та на основі оксиду циркону штифтами. 

Застосування сучасних штифтових конструкцій забезпечує високі 

функціональні та естетичні вимоги, створює можливості для застосування 

металокерамічних та керамічних безметалових конструкцій, що 

підтверджується позитивними віддаленими клінічними результатами. 

Ураховуючи те, що дефекти твердих тканин зубів відіграють 

важливу роль у виникненні зубощелепних деформацій, прогресуванні 

захворювань пародонта, залишається актуальним питання підвищення 

ефективності діагностики і ортопедичного лікування хворих із 

зруйнованою коронковою частиною зуба, шляхом розробки 

вдосконалених методик відбудови кукси зуба зі зміною осі при 

генералізованому пародонтиті. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

вивчено поширеність відсутності коронкової частини зубів, частоту 

руйнування зубів нижче рівня ясен та поєднання відсутності коронкової 

частини зубів із генералізованим пародонтитом.  

Доповнено наукові дані про застосування різних видів штифтових 

конструкцій, зокрема суцільнолитих металевих коренево-куксових 

вкладок, анкерних і скловолоконних штифтів у віддалені терміни після 

протезування.  

За допомогою створеної математичної моделі проаналізовано 

розподіл навантажень у системі «скловолоконний штифт – дентин – 

реставраційний матеріал» при різних кутах нахилу осі зуба. Обгрунтовано 

необхідність зміни осі зуба при відновленні штифтовими конструкціями в 
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пацієнтів із відсутністю коронкової частини зуба при захворюваннях 

пародонта і доведено переваги застосування запропонованих 

скловолоконних штифтів над металевими коренево-куксовими вкладками. 

Розроблено новий, удосконалений пристрій для визначення 

параметрів розташування зубів, що дозволяє вимірювати кут нахилу 

зміненої осі зуба. Розширено можливості застосування сучасної методики 

сканування 3D сканером  3SHAPE, що дозволяє провести точну 

діагностику клінічної ситуації на комп‟ютерній 3D моделі, визначити вісь 

кореня і провести планування естетичного ортопедичного лікування.  

Клінічно обґрунтовано спосіб відновлення зруйнованої коронкової 

частини зуба зі зміненою віссю шляхом використання запропонованого 

набору скловолоконних штифтів із різними кутами нахилу - 5°, 10°, 15°. У 

результаті проведених клінічних досліджень, шляхом вимірювання 

відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги встановлено, 

що відхилення від осі у вестибуло-оральному напрямку становить від 3 до 

7° при 1-му ступені розвитку генералізованого пародонтиту і – від 8 до 11° 

при 2-му ступені розвитку генералізованого пародонтиту.  

 Доповнено наукові дані про те, що корені з нахилом від 5° до 15°, які 

попередньо ендодонтично підготовлені, придатні до відновлення 

адгезивними коренево-коронковими скловолоконними системами в якості 

опори для ортопедичних конструкцій, що застосовуються з метою 

шинування зубів при генералізованому пародонтиті.  

Отримано наукові результати про те, що при застосуванні 

розроблених скловолоконних штифтів відзначається достовірне 

покращення клінічних індексів кровоточивості ясен (РВІ), індексу гігієни 

(Sillness – Loe) і проби Шиллера-Писарева через 1, 3 і 6 місяців, у 

порівнянні з рівнем до лікування, що вказує на переваги застосування 

запропонованих скловолоконних штифтів із зміненою віссю при дефектах 

твердих тканин зубів і захворюваннях пародонта. 



5 

 

 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано 

«Карту обстеження хворого із дефектом коронкової частини зуба», яка 

враховує стан твердих тканин опорних зубів, конструкції, якими 

відновлений корінь зуба, стан пародонта збережених коренів, якість 

пломбування коренів і матеріали, використані для цього, а також 

рентгенологічні дані.  

Запропоновано нову методику лікування хворих із дефектом 

коронкової частини зуба при захворюваннях пародонта, зокрема 

генералізованому пародонтиті, шляхом застосування запропонованого 

набору скловолоконних штифтів із зміною осі коронкової частини зуба, 

яка базується на клінічних показниках функціонального стану зубо-

щелепної системи, пародонтальних і гігієнічних індексах, показниках 

результатів рентгенографії. 

Запропонований пристрій для вимірювання осі зубів базується на 

параметрах кута, що утворюється між вимірювальною планкою і 

еталонним штифтом, і відповідає куту зміни осі зуба, відповідно до чого 

підбирають та встановлюють вибраний скловолоконний штифт. За 

допомогою математичних розрахунків, встановлено, що відстань 2-3 мм 

відповідає зміні осі коронкової частини на 5°, 4-5мм - 10°, 6-7мм - 15°. 

Розроблено та впроваджено в практику набір маркерів еталонних і 

внутрішньокореневих штифтів, які містять коронкову і кореневу частину, 

виготовлені з скловолоконного матеріалу. Коронкова частина виконана у 

формі циліндра довжиною до 7 мм, а коренева частина у формі конуса – 

довжиною до 10 мм. Коронкова частина скловолоконного штифта 

виконана з нахилом від 5° до 15° відносно осі кореневої частини, що дає 

змогу відповідно до клінічної ситуації, підбирати необхідний штифт, який 

відповідає відхиленню коронкової частини зуба по відношенню до зубної 

дуги. 
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Перевагами запропонованого скловолоконного штифта є здатність 

відновлення кукси із одночасною зміною кута нахилу зуба, котрий 

дозволяє розширити функціональні можливості внутрішньокореневих 

штифтів та забезпечує ефективне і якісне відновлення коронкової частини 

зуба. Показаннями до застосування запропонованого скловолоконного 

внутрішньокореневого штифта є дефект коронкової частини зуба  більше 

80%, відсутність патологічних змін в ділянці верхівки кореня, при 1, 2 

ступенях розвитку генералізованого пародонтиту, нахилі осі зуба до 15° 

(Патент України на корисну модель № 64768 від 25.11. 2011, Патент 

України на корисну модель № 70408 від 11.06.2012). 

При виконанні роботи нами було застосовано суб‟єктивні і 

об‟єктивні методи обстеження хворих із врахуванням стану твердих 

тканин на рівні шийки зуба (над яснами або під яснами). Стан пародонта 

оцінювали, ураховуючи глибину пародонтальних кишень, ступінь 

рухомості коренів, ступінь кровоточивості ясен, індекс гігієни, пробу 

Шиллера-Писарєва. Застосовували прицільну рентгенографію, 

ортопантомографію, 3D комп‟ютерну томографію, 3D сканер 3Shape, 

математичне моделювання, статистичні методи. 

При клінічному обстеженні пацієнтів нами встановлено, що в 74,8% 

хворих відсутність коронкової частини зубів, поєднана з захворюваннями 

пародонта. При цьому руйнування коронкової частини , зумовлене 

відхиленням осі зуба по відношенню до зубної дуги, спостерігалося в 

понад 41,7% обстежених. 

При проведенні вимірювань запропонованим пристроєм було 

отримано наступні дані. При генералізованому пародонтиті 1 ступеня 

зміну осі коренів було виявлено в 41,5% пацієнтів. При генералізованому 

пародонтиті 2-го ступеня розвитку зміну осі коренів зубів було виявлено в 

58,5% пацієнтів. 
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Для просторового комп'ютерного моделювання досліджуваних 

елементів та системи «штифт – дентин – реставраційний матеріал», 

застосовували редактор Solid Works 2007, який власне призначений для 

побудови об‟ємних твердотільних моделей. Визначення силових факторів, 

що мають місце в твердих тканинах і реставрації виконували за 

допомогою комп‟ютерної програми KOSMOS. Проведено аналіз розподілу 

навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого краю і піднебінної 

поверхні фронтального різця верхньої щелепи, відновленого металевою 

куксово-кореневою вкладкою і скловолоконним штифтом з відхиленням 

від осі на 5°, 10°, 15°. За результатами проведених математичних 

розрахунків і математичного моделювання напружень у системі «штифт – 

дентин – реставраційний матеріал» нами встановлено, що при зміні осі 

кореня найбільш оптимальні напруження, виникають при використанні 

скловолоконних штифтів, у порівнянні з суцільнолитими коренево-

куксовими металевими вкладками. Найменші напруження в досліджуваній 

системі спостерігалися при зміні осі коренів зубів на 5⁰ і 10⁰ та їхньому 

відновленні скловолоконними штифтами з зміненою віссю.  

Одними з основних клінічних критеріїв оцінки якості штифтових 

конструкцій є аналіз ступеня кровоточивості ясен і рівня гігієни в ділянці 

відновленої кукси зуба і ортопедичної конструкції. Проведений аналіз 

динаміки індексу кровоточивості ясен в обстежених хворих, яким 

проводили лікування запропонованими скловолоконними штифтами зі 

зміненою віссю (2Б підгрупа) вказує, що до лікування він становив 

(2,31±0,3) бала, а через 1 місяць після лікування достовірно покращувався 

до рівня (0,38±0,1) бала, р<0,05. Через 3 місяці після лікування він 

практично залишався на досягнутому рівні і складав (0,47±0,1), а через 6 

місяців досягав (0,93±0,1) бала. 

Гігієнічний індекс Sillness – Loe до лікування становив (2,54±0,4) 

бала. Через 1 місяць після лікування і відновлення кукси зуба 
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запропонованою методикою стан гігієни достовірно покращувався і 

становив (0,32±0,1) бала. Нами встановлено, що через 3 місяці стан гігієни 

залишався добрим і показник складав (0,5±0,1) бала, а через півроку – 

(0,95±0,2) бала. 

Проба Шиллера-Писарева в обстежених хворих до лікування склала 

(2,33±0,2) бала, через 1 місяць після лікування – (0,31±0,1) бала. Через 3 

місяці цей показник був достовірно кращим від показника перед 

лікуванням і становив (0,4±0,1)  бала, а через 6 місяців залишався на 

досягнутому рівні – (0,68±0,1) бала. 

Отримані результати вказують на достовірне покращення індексів 

РВІ та Sillness – Loe і проби Шиллера-Писарева через 1, 3 і 6 місяців після 

фіксації запропонованих штифтових конструкцій, у порівнянні з рівнем 

перед лікуванням. Такі показники свідчать про високу ефективність 

лікування з застосуванням запропонованих скловолоконних штифтів із 

зміненою віссю, зниження запального процесу і покращення гігієнічного 

стану в ділянці відновлених коренів зубів.  

Ключові слова: відсутність коронкової частини зуба, скловолоконні 

штифти, тверді тканини зуба, пародонт, вісь зуба.  

 

ANNOTATION (ABSTRACT) 

 

Vykliuk I.V.Comprehensive justification of the newest methods of 

treating patients with a lack of a crown part of the tooth.- Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts. Dissertation for a candidate degree at 

medical sciences according to the specialty 14.01.22 - Dentistry. - Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2018. 

The dissertation is devoted to substantiation of orthopedic treatment 

concept in patients with defects of the crown part of the teeth complicated by 
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periodontal diseases (generalized periodontitis), which is accompanied with 

resorption of interdental membranes of the alveolar bone, functional overload of 

the periodontium, which in turn leads to abnormal movement and vestibular 

inclination of the teeth (protrusion), with the formation of trems and diastems, 

especially a characteristic feature at the frontal area. The main reasons of the 

absence of the crown part of the tooth are injuries, complications of the carious 

process, pathological erosion of the hard tissues of the teeth, wedge-like 

defects, fractures. The prevalence of the absence of the crown part of the teeth 

remains high and is 60-80% among our patients. 

Therefore, the need to use the roots of the teeth for orthopedic treatment 

with the use of artificial crowns or dentures remains also  high. In various 

clinical situations saved roots of teeth may be suitable for further orthopedic 

treatment, if there are indications for the use of pin constructions. In particular, 

if hard root tissues are at gum level, there is no chronic inflammatory process at 

the apex, and the root length is not less than the height of the crown part we‟ll 

able to use pin constructions. There are a lot of modern methods of orthopedic 

treatment of the tooth crown defects with pin structures, which can include such 

as the restoration of the crown part of the tooth with a help of anchor pins, as 

well as carbon, fiberglass and oxide zirconium pins. Application of modern pin 

constructions provides high functional and aesthetic requirements, creates 

opportunities for the usage of metal ceramic and ceramic non-metal structures, 

which is confirmed by positive long-term clinical results. 

Taking into account that hard tissues defects play an important role in the 

occurrence of teeth deformations, progression of periodontal diseases, it 

remains questionable the efficiency of diagnosis and treatment at patients with 

destroyed coronal part of the tooth by developing improved methods of 

rebuilding the tooth stump with the change of the axis at patients with 

generalized periodontitis.  
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Scientific novelty of the obtained results. In our dissertation work we 

have studied the prevalence of the teeth crown part absence, the frequency of 

tooth decay below the gums level, and the combination of the teeth crown part  

absence with generalized periodontitis. 

The created by us mathematical model analyzes the distribution of loads 

in the system "pin - dentin - restoration material - artificial crown" from 

different angles of inclination of the tooth axis. We substantiated the necessity 

of changing a tooth axis with a help of  pin structures restoration at patients 

with absence of a tooth crown part during periodontal diseases. We also have 

proved the advantages of using the proposed fiberglass pins over the metallic 

root pins. We present a new, improved device  to determine the location 

settings of the teeth that can measure the angle of the altered tooth axis.  

We have supplemented the scientific data of the application various types 

of pin structures, in particular, anchor and fiberglass pins after a long period of 

the orthopedic treatment. We expanded the possibilities of applying modern 

scanning methods with a help of 3SHAPE 3D scanners, which allows us to 

conduct an accurate diagnosis of the clinical situation on a computer 3D model. 

It was clinically justified the method of restoring the destroyed crown part 

of the tooth with changed axis by using the proposed set of fiberglass pins with 

different angles of inclination - 5 °, 10 °, 15 °. As a result of clinical studies, by 

measuring the deviations of the crown part axis of the tooth relatively to the 

dental arc we have established, that the deviation from the axis in the vestibula-

oral direction is from 3 to 7 ° that is attached to 1 degree of generalized 

periodontitis and from 8 to 11 °  is attached to 2 degree of generalized 

periodontitis. 

It is supplemented to the scientific data that roots with an inclination from 

5 ° to 15 ° and which are pre-endodontically prepared, are suitable for 

restoration with a help of adhesive root-crown fiberglass systems as a support 
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for orthopedic structures used for the purpose of fixing teeth with generalized 

periodontitis. 

The application of developed by us fiber-glass pins shows a significant 

improvement of the clinical indexes such as the gum bleeding test, the index of 

hygiene (Sillness-Loe) and Schiller-Pisarev's tests in 1, 3 and 6 months in 

comparison before treatment. It indicates to the advantages of using the 

proposed fiberglass pins with a modified axis accompanied by hard tissues 

defects of teeth and periodontal diseases. 

 

The practical value of the results. We propose „A survey map‟ which 

takes into account the crown part defect of the tooth, the conditions of the hard 

tissues of the supporting teeth, the state of the periodontium of the preserved 

roots, the quality of sealing the roots and the materials used for this, as well as 

radiological data. 

We have proposed a new method of treatment for patients with a tooth 

defect of the crown part accompanied with periodontal diseases, in particular 

generalized periodontitis, using the proposed set of fiberglass pins with a 

change in the axis of the crown part of the tooth. 

The proposed device for measuring the axis of the teeth is based on the 

parameters of the angle formed between the measuring tape and the standard 

pin which corresponds to the angle of change of the tooth axis, according to 

which the selected fiber glass pin is selected and installed. With the help of 

mathematical calculations, it was established that the distance of 2-3 mm 

corresponds to the change of the axis of the crown part by 5 °, 4-5 mm - 10 °, 6-

7 mm - 15 °. We have used in our practice a set of standard markers and intra-

root pins that consists of the crown and root parts and are produced from the 

fiberglass material. The crown part is made in the form of a cylinder up to 7 

mm long, and the root portion in the form of a cone - up to 10 mm in length. 

The crown part of the fiberglass pin is made with an inclination from 5 ° to 15 ° 
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according to the axis of the root, which allows, in accordance with the clinical 

situation, to select the necessary pin. The advantages of the proposed fiberglass 

pin include the ability to restore the stump with simultaneous change of the 

tooth angle, which allows you to expand the functionality of the intra-root pins 

and provides an effective and qualitative restoration of the crown part of the 

tooth. Indications for the application of the proposed fiberglass pins are the 

defects of the crown part of the tooth for more than 80%, the absence of 

pathological changes at the apex, 1 and 2 degree of the general periodontitis, 

inclination of the tooth axis to 15 ° (Patent of Ukraine for utility model No. 

64768 of 25.11. 2011, Patent of Ukraine for utility Model No. 70408 dated 

11.06.2012). Carrying out our scientific research we applied subjective and 

objective methods of examination of patients, taking into account the state of 

hard tissues at the level of the neck of the tooth. The state of periodontium was 

evaluated, taking into account the depth of periodontal pockets, the degree of 

roots mobility, the degree of bleeding gums, the index of hygiene, the Schiller-

Pisarev test. We used X-ray, orthopantomography, 3D computer tomography, 

3Shape 3D scanner, mathematical modeling and statistical methods. 

During the clinical examination of patients, we found that in 74.8% of 

patients a lack of crown part of the teeth is combined with periodontal diseases. 

In this case, the destruction of the crown caused by the deviation of the axis of 

the tooth was observed in over 41,7% of the surveyed. 

With a help of the proposed device we received the following results. 

During the 1 degree of a generalized periodontitis we detected the root axis 

change in 41.5% of patients and during the 2 degree of a generalised 

periodontitis-in 58.5% of patients. 

Solid Works 2007 editor was used for spatial computer modeling of the 

investigated elements at the system "fiberglass pin-dentine - restoration 

material”. 
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Determination of the force factors that occur in the hard tissues and 

restorations was performed with a help of the KOSMOS computer program. We 

carried out the analysis of the load distribution with the application of force in 

the region of the cutting edge and the palatine surface of the frontal incisor of 

the upper jaw, restored by a metal cast root pin and a fiberglass pin with a 

deviation from the axis to 5 °, 10 °, 15. We have established that when the axis 

of roots is changed we the most optimal results using fiberglass pins compared 

with the metal cast root pins. The slightest tension during our research was 

observed when the axis of the roots was changed to 5⁰ and 10⁰. 

One of the main clinical criteria for assessing the quality of pin 

constructions is the analysis of the gums bleeding degree and the level of 

hygiene in the area of the restored tooth or denture. The analysis of the gums 

bleeding index in the examined patients indicates that before treatment it was 

(2,31±0,3) points, and 1 month after treatment significantly improved to (0.38 ± 

0.1) points. Three months after treatment, it practically remained at the reached 

level and was (0.47 ± 0.1), and after 6 months it reached (0.93 ± 0.1) points.  

The Sillness-Loe hygienic index before treatment was (2.54 ± 0.4) points. 

One month after treatment significantly improved to (0.32 ± 0.1) points. Three 

months after treatment, it practically remained at the reached level and was (0.5 

± 0.1), and after 6 months it reached (0.95 ± 0.1) points.  

The Schiller-Pisarev test at the examined patients before treatment was 

(2.33 ± 0.2) points and 1 month after treatment – (0.31 ± 0.1). After 3 months, 

this indicator was significantly better than the indicator before treatment and 

was (0.4 ± 0.1) points, and after 6 months remained at the reached level – (0.68 

± 0.1). 

The obtained results point to a significant improvement of the PBI and 

Sillness - Loe indexes and Schiller - Pisarev tests after 1, 3 and 6 months after 

the fixation of the proposed pin structures. Such indicators testify to the high 

efficiency of treatment with the use of proposed fiberglass pins with modified 
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axis, reduction of inflammatory process and improvement of the hygienic state 

in the area of restored root teeth. 

 

Key words: absence of crown part of tooth, hard tooth tissues, tooth axis, 

fiberglass pins, periodontium. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. За останнi роки в стоматології відмічається 

зростання впровадження наукових розробок у медичну практику, однак 

застосування науково обгрунтованих підходів у роботі практичних лікарів - 

стоматологів залишається досить проблемним. Одним із таких різнопланових 

підходів до лікування пацієнтів в ортопедичній стоматології є відновлення 

зруйнованої коронкової частини зуба, яка є однією з найпоширеніших видів 

патології зубощелепної системи і зустрічається у 60 – 90% хворих. 

До втрати коронкової частини зуба призводять травми, ускладнення 

каріозного процесу, патологічна стертість твердих тканин зубів,  клиноподібні 

дефекти, переломи депульпованих зубів. У різних клінічних ситуаціях наявні 

корені можуть бути придатні до ортопедичного лікування, якщо наявні 

показання до застосування штифтових конструкцій. Зокрема, якщо тверді 

тканини кореня знаходяться на рівні ясен, відсутність хронічного запального 

процесу в ділянці апексу, довжина кореня не менша, ніж висота коронкової 

частини. При викривленні кореня, неякісно запломбованому кореневому каналі, 

глибокому прикусі або глибокому різцевому перекритті, поздовжніх або косих 

переломах коренів вони є протипоказані до протезування і застосування в 

якості опори штифтових конструкцій. Ортопедичне лікування в разі наявності 

дефектів твердих тканин із руйнуванням понад 80% коронкової частини зубів 

дає можливість використати корінь зуба, запобігти атрофії коміркового 

відростка, підтримати в доброму клінічному стані пародонт і одночасно 

відновити цілісність зубних рядів [141,166]. 

Відомі сучасні методи лікування дефектів коронкової частини 

штифтовими конструкціями, до яких можна віднести такі, як відновлення 

коронкової частини зуба суцільнолитими коронково-кореневими куксовими 

вкладками, анкерними штифтами, а також вуглецевими, скловолоконними та на 

основі оксиду циркону штифтами [76,134,194,195]. Застосування сучасних 

штифтових конструкцій забезпечує високі функціональні та естетичні вимоги, 
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створює можливості для застосування металокерамічних та керамічних 

безметалових конструкцій, що підтверджується позитивними віддаленими 

клінічними результатами. 

У більшості клінічних ситуацій втрата коронкової частини зуба 

спостерігається при захворюваннях пародонта (генералізований пародонтит), 

які супроводжуються резорбцією міжзубних перетинок коміркового відростка, 

функціональним перевантаженням пародонта, яке, у свою чергу, призводить до 

патологічної рухомості і вестибулярного нахилу зубів (протрузії), з утворенням 

трем і діастем, особливо характерного у фронтальній ділянці зубного ряду. При 

ортопедичному лікуванні таких пацієнтів необхідним є зміна осі зубів та 

вирівнювання вестибулярної площини з подальшим шинуванням та 

протезуванням естетичними конструкціями [49]. 

Ураховуючи те, що дефекти твердих тканин зубів відіграють важливу 

роль у виникненні зубощелепних деформацій, прогресуванні захворювань 

пародонта, залишається актуальним питання підвищення ефективності 

діагностики і ортопедичного лікування хворих із зруйнованою коронковою 

частиною зуба, шляхом розробки вдосконалених методик відбудови кукси зуба 

зі зміною осі при генералізованому пародонтиті. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» «Клініко-експериментальне обгрунтування підвищення якості 

ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою патологією» (державний 

реєстраційний №0112U000573). Здобувач є співвиконавцем фрагменту роботи. 

Мета роботи: підвищити ефективність ортопедичного лікування хворих 

із відсутністю коронкової частини зуба шляхом розробки сучасних методик 

застосування скловолоконних штифтових конструкцій для зміни осі зуба. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити поширеність відсутності коронкової частини зубів у пацієнтів 

та використання різних видів штифтових конструкцій.  
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2. Вивчити ускладнення при використанні суцільнолитих металевих 

куксових вкладок  і скловолоконних штифтів. 

3. За допомогою математичного моделювання порівняти розподіл 

навантажень при сучасних і запропонованих методах відновлення коронкової 

частини зуба.  

4. Розробити і обґрунтувати методику відбудови кукси зубів за 

допомогою скловолоконних штифтів із зміною осі. 

5. Клінічно обґрунтувати запропонований метод відновлення коронкової 

частини зубів із зміною осі. 

Об’єкт дослідження – динаміка зміни клінічних показників стану 

пародонта у хворих із відсутністю коронкової частини зуба. 

Предмет дослідження – клінічне обґрунтування та оцінка ефективності 

запропонованого ортопедичного лікування пацієнтів із відсутністю коронкової 

частини скловолоконними штифтами із зміною осі. 

Методи дослідження – загальноклінічні: суб‟єктивне і об‟єктивне 

обстеження хворих із врахуванням стану твердих тканин на рівні шийки зуба 

(над яснами або під яснами), стану пародонта (глибина пародонтальних 

кишень, ступінь рухомості коренів, ступінь кровоточивості ясен, індекс гігієни, 

проба Шиллера-Писарєва), рентгенографія (прицільна і ортопантомографія), 3D 

сканер 3Shape, математичне моделювання, статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вивчено поширеність 

відсутності коронкової частини зубів, частоту руйнування зубів нижче рівня 

ясен та поєднання відсутності коронкової частини зубів із генералізованим 

пародонтитом.  

Доповнено наукові дані про частоту застосування різних видів 

штифтових конструкцій, зокрема суцільнолитих металевих коренево-куксових 

вкладок, анкерних і скловолоконних штифтів у віддалені терміни після 

протезування.  

За допомогою створеної математичної моделі проаналізовано розподіл 

навантажень у системі «штифт – дентин – реставраційний матеріал» при різних 
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кутах нахилу осі зуба. Обгрунтовано необхідність зміни осі зуба при 

відновленні штифтовими конструкціями у пацієнтів із відсутністю коронкової 

частини зуба при захворюваннях пародонта і доведено переваги застосування 

запропонованих скловолоконних штифтів над металевими коренево-куксовими 

вкладками. 

Розроблено новий, удосконалений пристрій для визначення параметрів 

розташування зубів, що дозволяє вимірювати кут нахилу зміненої осі зуба. 

Розширено можливості застосування сучасної методики сканування 3D 

сканером  3SHAPE, що дозволяє провести точну діагностику клінічної ситуації 

на комп‟ютерній 3D моделі, визначити вісь кореня і провести планування 

естетичного ортопедичного лікування. 

Клінічно обґрунтовано спосіб відновлення зруйнованої коронкової 

частини зуба із зміненою віссю шляхом використання запропонованого набору 

скловолоконних штифтів із різними кутами нахилу - 5°, 10°, 15°. У результаті 

проведених клінічних досліджень, шляхом вимірювання відхилень осі 

коронкової частини зубів відносно зубної дуги встановлено, що відхилення від 

осі у вестибуло-оральному напрямку становить від 3 до 7° при 1 ступені 

розвитку генералізованого пародонтиту і – від 8 до 11° при 2 ступені розвитку 

генералізованого пародонтиту.  

Доповнено наукові дані про те, що корені з нахилом від 5° до 15°, які 

попередньо ендодонтично підготовлені, придатні до відновлення адгезивними 

коренево-коронковими скловолоконними системами у якості опори для 

ортопедичних конструкцій, що застосовуються з метою шинування зубів при 

генералізованому пародонтиті.  

Отримано наукові результати про те, що при застосуванні розроблених 

скловолоконних штифтів відзначається достовірне покращення клінічних 

індексів кровоточивості ясен (РВІ), індексу гігієни (Sillness – Loe) і проби 

Шиллера-Писарева через 1, 3 і 6 місяців у порівнянні з рівнем до лікування, що 

вказує на переваги застосування запропонованих скловолоконних штифтів із 

зміненою віссю при дефектах твердих тканин зубів і захворюваннях пародонта. 
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Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано «Карту 

обстеження хворого із дефектом коронкової частини зуба», яка враховує стан 

твердих тканин опорних зубів, конструкції, якими відновлений корінь зуба, 

стан пародонту збережених коренів, якість пломбування коренів і матеріали, 

використані для цього, а також рентгенологічні дані.  

Запропоновано нову методику лікування хворих із дефектом коронкової 

частини зуба при захворюваннях пародонта, зокрема генералізованому 

пародонтиті, шляхом застосування запропонованого набору скловолоконних 

штифтів із зміною осі коронкової частини зуба, яка базується на клінічних 

показниках функціонального стану зубо-щелепної системи, пародонтальних і 

гігієнічних індексах, показниках результатів рентгенографії. 

Запропонований пристрій для вимірювання осі зубів базується на 

параметрах кута, що утворюється між вимірювальною планкою і еталонним 

штифтом, і відповідає куту зміни осі зуба, відповідно до чого підбирають та 

встановлюють вибраний скловолоконний штифт. За допомогою математичних 

розрахунків, встановлено, що відстань 2-3 мм відповідає зміні осі коронкової 

частини на 5°, 4-5мм - 10°, 6-7мм - 15°. Розроблено та впроваджено в практику 

набір маркерів еталонних і внутрішньокореневих штифтів, які містять 

коронкову і кореневу частину, виготовлені із скловолоконного матеріалу. 

Коронкова частина виконана у формі циліндра довжиною до 7 мм, а коренева 

частина у формі конуса – довжиною до 10 мм. Коронкова частина 

скловолоконного штифта виконана з нахилом від 5° до 15° відносно осі 

кореневої частини, що дає змогу відповідно до клінічної ситуації, підбирати 

необхідний штифт, який відповідає відхиленню коронкової частини зуба по 

відношенню до зубної дуги. 

Перевагами запропонованого скловолоконного штифта є здатність 

відновлення кукси із одночасною зміною кута нахилу зуба, котрий дозволяє 

розширити функціональні можливості внутрішньокореневих штифтів та 

забезпечує ефективне і якісне відновлення коронкової частини зуба. 

Показаннями до застосування запропонованого скловолоконного 
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внутрішньокореневого штифта є дефект коронкової частини зуба більше 80%, 

відсутність патологічних змін в ділянці верхівки кореня, при 1, 2 ступенях 

розвитку генералізованого пародонтиту, нахилі осі зуба до 15° (Патент України 

на корисну модель № 64768 від 25.11. 2011, Патент України на корисну модель 

№ 70408 від 11.06.2012). 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в лікувальний процес кафедри ортопедичної 

стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького, кафедри ортопедичної стоматології  

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 

кафедри ортопедичної стоматології  «Українська медична стоматологічна 

академія», відділу ортопедичної стоматології ДУ «Інститут стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії НАМН України», кафедри ортопедичної стоматології 

та ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти. Результати 

роботи впроваджені в навчальний процес кафедри ортопедичної стоматології 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедри 

ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету 

ім. Д. Галицького, кафедри ортопедичної стоматології Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедри ортопедичної 

стоматології ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», кафедри 

ортопедичної стоматології та ортодонтії Харківської медичної академії 

післядипломної освіти. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею здобувача. Автором власноруч зібрано та систематизовано 

фактичний матеріал, проведено статистичну обробку та аналіз отриманих 

результатів. Дисертантом підготовлені наукові дані до публікацій, виступів на 

конференціях, написані всі розділи дисертації, сформульовані практичні 

рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в медичну практику. Спільно з 
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науковим керівником сформульовано мету, завдання дослідження та висновки 

роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на ювілейній науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Сучасна стоматологія та перспективні напрями 

розвитку» (Ужгород, 2012); науково-практичній конференції «Сучасні 

технології хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії» (Івано-

Франківсь, 2015), науково-практичній конференції «Інноваційні технології в 

сучасній стоматологічній практиці», в рамках проведення стоматологічних 

виставок «МЕДВІН-Стоматологія» (Івано-Франківськ, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 11 

наукових праць, із них 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1- в 

іноземному журналі, 3 тези у матеріалах науково-практичних конференцій, 2 

патенти України на корисну модель, 1 – раціоналізаторська пропозиція. 
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РОЗДІЛ 1 

КОМПЛЕКСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВІТНІХ МЕТОДИК ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ ІЗ ВІДСУТНІСТЮ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗУБА 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1.Вивчення потреби ортопедичного лікування відсутності 

коронкової частини зуба 

Потреба населення України в ортопедичній стоматологічній допомозі, за 

даними Міністерства охорони здоров‟я, становить близько 94%, а потреба в 

лікуванні зруйнованої коронкової частини зуба - 36-53% загальної кількості 

пацієнтів, які звернулися з метою протезування [127]. Ряд наукових досліджень 

підтверджують доцільність вивчення поширеності та особливостей клініки при 

відсутності коронкової частини зуба, а також розробки та вдосконалення 

методик відбудови кукси зуба в різних клінічних ситуаціях, зокрема, при 

зубощелепних деформаціях і пародонтиті [79, 119, 125, 166]. 

Існують різнопланові підходи до відновлення зруйнованої  коронкової 

частини  опорних зубів більше, ніж на  60-80%. Слід відмітити, що  в більшості 

пацієнтів виявляється поєднання дефектів твердих тканин коронкової частини 

зубів із захворюваннями тканин пародонта. Тому в сучасній стоматології 

розвиваються новітні методики лікування, які дозволяють зберегти зуби, які в 

минулому підлягали видаленню за рахунок втрати коронкової частини або 

захворювань пародонта [48, 57, 71, 157, 172]. 

Індивідуальний нахил окремих зубів та вторинні деформації в поєднанні з 

захворюванням пародонта затруднюють, а іноді унеможливлюють умову 

відновлення коронкової частини зуба з метою подальшого шинування. Так ряд 

авторів, зокрема О.О.Фастовець, Р.Ю. Матвєєнко, В.Г. Малиновський [154] 

оцінили якість ортопедичного лікування за даними обстеження 237 хворих на 

генералізований пародонтит різного ступення важкості з хронічним перебігом. 

Найбільш поширеним недоліком ортопедичного лікування генералізованого 

пародонтиту, що передує ортопедичному лікуванню, виявлено неправильний 
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вибір конструкції, що не враховує стан тканин пародонта опорних зубів, а 

також допущених технічних помилок при їхньому виготовленні [61, 75, 96, 

145]. 

Дослідження, направлені на вирішення поставлених завдань, допоможуть 

внести суттєвий вклад в сучасні методи лікування діагностики захворювань 

тканин пародонта та дефектів зубних рядів із відсутністю коронкової частини 

зуба [10, 90, 130]. 

Дані клінічних досліджень свідчать про те, що наявність дефекту 

коронкової частини зуба зумовлює відсутність фізіологічного навантаження на 

тканини пародонта, знижує інтенсивність кровообігу кістки, інгібує остеогенну 

потенцію, активує резорбцію кісткової тканини. Проте вивчення витривалості 

опорно-утримуючого апарату таких зубів свідчить про можливість їхньої 

подальшої функціональної реабілітації [49, 53, 54, 72]. 

Використання коренів для протезування дозволяє зберегти цілісність 

зубного ряду, запобігає передчасній атрофії коміркової кістки, зубо-щелепним 

деформаціям, часто звільняє пацієнта від необхідності користування знімними 

протезами. Перед використанням коренево-куксової вкладки лікар повинен 

враховувати суттєвий фактор – комплекс дентин/корінь ендодонтично 

лікованого зуба відрізняється від відповідного комплексу вітального зуба. 

Радикулярний дентин не лише містить менше вологи, ніж коронковий дентин, 

але її кількість зменшується внаслідок ендодонтичного лікування. Втрата 

вологи є незворотним процесом, існує висока ймовірність, що це призведе до 

крихкості твердих тканин зуба. 

Крім того, ендодонтично ліковані зуби характеризуються змінами 

міцності та твердості дентину, мають значно нижчі фізико-механічні 

характеристики, ніж інтактні зуби. Міжклітинні колагенові перехресні зв‟язки в 

них значно послаблені. Вищезгадані структурні зміни можуть змінити 

біомеханіку, впливаючи на здатність ендодонтично лікованого зуба 

деформуватися при навантаженнях та піддаватися зламу. Втрата живої пульпи 

призводить до значного зниження пропріоцептивної реакції і до збільшення 
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його чутливості до дії механічних сил. Наприклад, поріг тиску на 57% вищий в 

ендодонтично лікованих зубах, порівняно з живими зубами. Тобто неврологічні 

рефлекси, які, звичайно, діють, щоб захистити структури від шкідливих 

оклюзійних і м‟язових сил, неефективні [76, 134]. 

Таким чином, вивчення проблеми втрати коронкової частини зуба 

свідчить про наявність високих показників поширеності дефектів твердих 

тканин зубів, особливо більше 80% оклюзійної поверхні, та необхідність її 

ефективного вирішення за допомогою сучасних методик естетичного 

протезування. 

 

1.2. Методики відбудови кукси зуба сучасними штифтовими 

конструкціями 

Штифтові конструкції використовують, в основному, для відновлення 

коронок зубів із великими дефектами, більше 80%, що не можуть бути 

реставровані пломбами, вкладками. Особливу цінність мають корені передніх 

зубів у зв‟язку з естетичними вимогами. Використання кореня – це остання 

можливість мікропротезування.  

Показаннями до виготовлення штифтових конструкцій є: 

- заміщення неестетичних або розміщених поза дугою передніх зубів, які 

попередньо депульповані та зрізані до такого рівня, що потребує конструкція 

протеза; 

- штифтова куксова вкладка з наступним виготовленням коронки, яку 

називають «покривною»; 

- штифтовий зуб в якості опори мостоподібного протеза; 

- штифтові конструкції в комбінації з іншими елементами для шинування 

зубів при захворюваннях пародонта; 

- штифтова конструкція для фіксації внутрішньокоміркових   переломів 

кореня; 

- штифти для реплантованих зубів [1, 38, 73]. 
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Для того, щоб корінь зуба можна було використати як опору під 

штифтову конструкцію, останній має відповідати таким клінічним вимогам:  

- знаходитись над рівнем ясен або бути на одному рівні з ними; 

- бути стійким у лунці; 

- не мати патологічних змін у периапікальних тканинах; 

- кореневий канал має бути прохідним на довжину не меншу, ніж висота 

коронки; 

- мати неушкоджену циркулярну зв‟язку;  

- обов‟язково бути запломбованим біля верхівкового отвору. 

Внутрішньоканальний штифт являє собою циліндричний або конічний 

стержень діаметром не більше 0.9 мм, що має різьбу або ретенційні насічки на 

внутрішньокореневій частині для кращої фіксації в каналі, а також 

конфігурацію коронкової частини, яка забезпечує надійну ретенцію 

пломбувального матеріалу.  

Внутрішньоканальні штифти класифікують за матеріалом: металеві 

(титанові, стальні, латуні), скловолоконні, керамічні, діоксид цирконові; по 

формі внутрішньоканальної частини: циліндричні, конічні, циліндрично-

конічні; по типу головної частини: з опираючою головною частиною, із 

неопираючою головною частиною; за способом фіксації: з активною фіксацією, 

що має гвинтову різьбу та з пасивною фіксацією, що має ретенційні насічки, які 

фіксуються в каналі за рахунок цементу [114]. 

Крім того, вибір типу штифта значною мірою залежить від об‟єму 

кореневого каналу після ендодонтичного лікування, а також від втрати 

дентинної маси коронки чи кореня зуба. 

Усі штифти мають мати такі характеристики: 

 - забезпечувати довготривалий термін ендодонтичної обтурації; 

відповідати анатомії каналу; враховувати резистентність кореня зуба; 

забезпечувати надійну ретенцію коронкової обтурації: не порушувати 

структуру дентину;  забезпечувати відновлення коронково-кореневої частини 

найпростішим способом; зберігати герметичність ендодонтичної обтурації 
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шляхом цементування штифта, повинен відповідати формі кореневого каналу, 

мінімальна товщина штифта повинна бути не меншою, ніж 0,8 мм [43, 69, 141, 

143]. 

Загалом, усі стандартні конструкції можна поділити на 3 основні групи: 

пасивні; активні; комбіновані. Активні, у свою чергу, поділяються на так звані 

«самонарізні» гвинтові та на штифти, які потребують попередньої нарізки 

різьби в каналі кореня зуба. Для деяких видів активних штифтів характерна 

наявність відвідних каналів для відтоку надлишків цементу під час 

цементування. Крім того, конструкції стандартних штифтів відрізняються 

будовою надкореневої частини, наявністю спеціальних замків та додаткових 

елементів для їхнього вкручування в сформований канал зуба [56]. 

До пасивних конструкцій штифтів належать: Para Post UNITY 

(Whaledent), Mooser Root Post (Maillefer), Fill Post (FDWCL), штифти розроблені 

Є. В. Ходуном. До активних штифтів відносять: Screw Post (Dental), Flexi Post 

(EDS), Vlock (Globedent). До комбінованих належать: Para Post XT (Whaledent), 

Radix (Maillefer), Edenta. 

Одними зі штифтових коренево-куксових конструкцій є литі, 

індивідуально виготовлені прямим чи непрямим методом, коренево-куксові 

вкладки, які відливаються як з неблагородних, так і з благородних сплавів 

металів. Їхні недоліки: порушення штифта або коронки, ймовірність 

виникнення ушкодження штифта і кореня та ймовірність корозії при 

використанні кількох металів в одному штифті. Невдачі при застосуванні литих 

металевих штифтів, за даними різних авторів, коливаються від 6,5% до 14% 

[150]. Усі ці дані слід ураховувати при виборі коренево-коронкової конструкції  

[41, 95, 100, 160]. 

Таким чином, аналізуючи конкретну клінічну ситуацію, стоматолог-

клініцист постає перед проблемами: по- перше, можливості збереження коренів 

зубів; по-друге, вибору штифтових конструкцій (за технологією виготовлення, 

за матеріалом). 
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Одним із критеріїв оцінки і факторів, що визначають показання до 

застосування штифтів, являється об‟єм збережених твердих тканин зуба. У 

свою чергу, збереження однієї стінки або повна відсутність коронки зуба 

являється прямим показанням до використання штифтових конструкції [159, 

23, 140, 99]. 

Згідно літературних даних адекватне ендодонтичне лікування в певній 

мірі змінює біомеханічні властивості зуба, однак його міцність зменшується 

прямо пропорційно втраті тканин коронкової частини зуба. Тому при 

відновленні депульпованих зубів необхідно дотримуватись наступних 

принципів: 1) мінімальна втрата тканин, особливо в пришийковій ділянці для 

створення міцного периметру по шийці зуба; 2) використання адгезивних 

методик для збільшення міцності тканин зуба, стабілізації і ретенції 

реставрацій; 3) використання матеріалів, фізичні якості яких наближені до 

природного дентину [45,52, 115, 162,170]. 

Факторами, що впливають на вибір штифта і підготовку зуба є розмір 

кореня зуба і анатомічні особливості його будови, дефект коронкової частини 

зуба і стан кореня після проведеного ендодонтичного лікування, особливо, 

ступені стоншення кореневого каналу. Тому важливо вибрати штифтову 

конструкцію, що забезпечує максимальну ретенцію при мінімальному висіченні 

дентину кореня зуба [6, 18, 19, 22, 84].  

З‟являються нові методи, які дозволяють зберегти корені, що обумовлює 

поширеність штифтових зубних протезів. Так, О. І. Мірошниченко [108] за 

допомогою комп‟ютерного моделювання методом кінцевих елементів отримав 

цифрові дані, які дозволили визначити коефіцієнти запасу міцності кожного 

елементу системи зубощелепного сегмента. Залежно від комбінації напружень 

складових, для кожного окремого випадку був отриманий коефіцієнт запасу 

міцності найуразливішого шару, який визначав відносну несучу здатність усієї 

системи. Усі отримані коефіцієнти зведені в таблиці «Відносна несуча здатність 

зубощелепового сегмента з штифтовою конструкцією», які дозволяють оцінити 
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придатність кореня до протезування, правильно вибрати конструкційний 

матеріал, фіксуючий цемент [14, 15, 16, 67]. 

Надзвичайно актуальним питанням в ортопедичній стоматології є 

відновлення коренів зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, оскільки такі зуби 

здатні витримувати фізіологічні навантаження, про що свідчить вивчення 

резервної витривалості пародонта. За даними літератури, зуби, які зруйновані 

нижче рівня ясен, видаляють у 95-97%. Пацієнти в більшості випадків бажають 

зберегти такі зуби, оскільки вони є важливими як опорні, або це окремі зуби , 

але їхнє видалення призводить до препарування сусідніх зубів або імплантації. 

Найбільш доцільним у такому випадку є відновлення кореня зуба 

куксовою вкладкою з формуванням опорного елемента в усті кореневого 

каналу. Збільшення площі поверхні прилягання вкладки і зуба, ступінчастість 

переходу забезпечують більшу надійність фіксації вкладки в корені зуба, 

запобігають можливості мікроекскурсій і розцементуванню. Додаткові 

елементи фіксації дозволяють збільшити площу контакту куксової частини зі 

зруйнованим коренем зуба на 41,0% , внаслідок чого на 73,0%  знижується 

напруження [70,78,165]. 

При відновленні таких коренів штифтовими куксовими вкладками, 

потрібно звільнити корінь, відкрити його від ясен. Так, В.М. Штурмак [171] 

розробив метод, який передбачає проведення малоінвазивної лазерної 

коагуляції патологічно змінених тканин ясенного краю навколо кореневої 

частини зруйнованого зуба при реставрації її куксовою вкладкою. Даний метод 

забезпечує чітку рефракцію ясенного краю перед зняттям відбитків у разі 

виготовлення куксової вкладки [65, 66, 80, 81]. 

Крім того, за даними авторів О.П.Воєвода, О.М. Романюк [35] 

рекомендовано використовувати додаткові елементи фіксації. Це амортизаційна 

порожнина та внутрішньокореневий інтерлок, які дають змогу надійно 

зафіксувати таку вкладку, рівномірно розподілити жувальний тиск, а також 

уникнути ротаційного моменту. Ще однією особливістю є те, що в підясенних 

ділянках моделюється уступ на глибині приблизно 0,5 мм від ясенного краю, а 
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інша підясенна частина моделюється як продовження кореня. Це дає змогу 

уникнути видалення пошкоджених зубів та забезпечити тривале їхнє 

користування [2]. 

Крім того, при відновлені коренів, що зруйновані нижче рівня ясен, 

куксовими вкладками може виникати проблема гальванізму. У пацієнтів, що 

мають декілька металевих зубних протезів, виготовлених з нікель-хромових і 

кобальто - хромових сплавів, спостерігається зниження неспецифічної 

резистентності організму, показників неспецифічної резистентності організму. 

Різні метали в ротовій порожнині піддаються корозійним процесам. Продукти 

корозії всмоктуються через шлунково-кишковий тракт і можуть негативно 

впливати на стан неспецифічної резистентності організму [124]. 

Є.Я. Костенко, В.І. Радько [77] провели клінічні  дослідження  

ортопедичного відновлення штифтовими вкладками зубів, зруйнованих нижче 

рівня ясен. Результати досліджень показали, що штифтові конструкції  

виготовлені з кобальто-хромового сплаву зменшують кількість ускладнень у 

вигляді розцементування штифтів та перелому кореня зуба, конструкції з 

титанового сплаву та остеоапатитного керамічного покриття зменшують 

рецесію ясенного краю та крайової кісткової тканини в 2,3 раза, у порівняні з 

кобальто-хромовими без керамічного покриття [34]. 

Також дослідження електрохімічних показників куксових вкладок при 

відновленні коренів, зруйнованих нижче рівня ясен, показують, що 

фторопластове покриття забезпечує повну ізоляцію мікротоків на поверхні 

куксових вкладок, що дозволяє використовувати будь-який сплав для 

виготовлення покривної конструкції [98, 163, 164]. 

Автори А.В. Борисенко, П. Коїдіс, А.О. Савичук [13] провели 

експериментальне дослідження впливу різних конструкцій (металевої куксової 

вкладки, скловолоконного штифта) та матеріалу внутрішньоканальних штифтів 

на механічні властивості ендодонтично лікованих зубів при наявності чи 

відсутності 2 мм висоти коронкової частини. Усі досліджувані зразки зазнавали 

певної деформації, яку відображали на діаграмах. При порівняльному аналізі 
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діаграм відзначається значне зростання деформування зразків у випадках 

повністю зруйнованої коронкової частини зуба, що може свідчити на користь 

стабілізуючого впливу збереження 2 мм висоти коронкової частини зуба ( 

ферул ефекту) на всю конструкцію. Об‟єм і пружні властивості матеріалу 

штучної кукси визначають ступінь деформації зразків зубів, яка більше в разі 

використання композитного матеріалу й менше в разі використання монолітної 

відлитої зі штифтом кукси [129, 189, 202, 211]. 

При відновленні коронкової частини зуба за допомогою штифтових 

конструкцій, частіше спостерігаються периапікальні зміни, ніж в ендодонтично 

пролікованих зубах, відновлених опорними елементами. Наявність у корені 

зуба жорсткого металевого стержня призводить до перерозподілу напружень, 

що виникають при жувальних навантаженнях у системі корінь-періодонт-стінка 

альвеоли з їхнім збільшенням в апікальній частині кореня [25, 74, 116, 122]. 

Ще одним суттєвим недоліком литих коренево-куксових вкладок є 

практична неможливість їхнього вилучення з кореня без його ушкодження. При 

необхідності повторного ендодонтичного лікування,  корені зубів із литими 

штифтовими вкладками через неможливість доступу до периапікальних тканин 

і вилучення вкладки підлягають екстракції [133,134]. 

Вилучення литої штифтової куксової вкладки з кореневого каналу досить 

проблематичне, при наявності патологічної рухомості кореня практично 

неможливе. Однак при повторному відвідуванні пацієнта через певний 

проміжок часу після первинного протезування приходиться міняти тактику 

ортопедичного лікування і вибір конструкції протеза. Д.С. Емельяненко, Р.В. 

Мамедов [58] описали метод використання раніше виготовлених литих 

куксових вкладок із атачменами і фіксація знімного пластинкового протеза з 

їхньою допомогою.  

Відомо, що найбільш слабким місцем металевої литої вкладки являється  

склоіономерний шар цементу, в якому спостерігаються допустимі напруження 

при вертикальних навантаженнях, але при дії горизонтальних навантажень на 

штифтову конструкцію виникають надкритичні напруження. У зв‟язку з цим 
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необхідними умовами для функціонування литої штифтової вкладки  слід 

ураховувати наявність горизонтального навантаження та максимальне 

збереження твердих тканин кореня зуба. Тому з‟являється актуальність у 

розробці сучасних новітніх матеріалів для відбудови коронкової частини зуба 

[11, 121]. 

Автори В.І. Радько, С.Н. Клочан [137], запропонували методику 

відновлення культі раніше заштифтованого зуба, яку застосовують, коли не 

вдається вилучити стару литу штифтову вкладку і виготовити нову з 

необхідними параметрами культі. Запропонована методика являє собою 

адгезивну техніку з застосуванням волоконних та композитних матеріалів. 

Волоконний армуючий каркас відновленої культі зуба запобігає сколам і 

відколам композитного матеріалу під дією жувального навантаження. 

D. Marxkors [194,195] у своїй практиці для відновлення коронкової 

частини зуба використовує ступінчасті штифти, які відповідають наступним 

вимогам: загальна форма штифта має бути конічною, зовнішня поверхня 

штифта має бути паралельною стінкам кореневого каналу, що забезпечує 

максимальну площу фрикційного контакту, площа попереднього перерізу 

штифта має бути достатньо великою, щоб повністю виключити можливість 

його перелому, розміри кореневого штифта мають бути  підібрані таким чином, 

щоб виключити перфорацію кореня. Ступінчасті штифти складаються з 

декількох циліндричних сегментів, діаметр яких зменшується в апікальному 

напрямку, за рахунок чого створюється конічна форма. Виготовлення 

кореневих штифтів за такою методикою дозволяє застосовувати їх для всіх 

центральних штифтів верхньої щелепи, незалежно від форми і об‟єму [93, 173, 

187, 190]. 

О.І. Бульбук [24] запропонував спосіб покращення міцності фіксації 

незнімних конструкцій незнімних протезів, опорою яких є металеві куксові 

вкладки, шляхом створення циркулярного паза на коронковій частині 

штифтової конструкції. Такі куксові вкладки запобігають порушенню фіксації 

незнімної конструкції. 



35 

 

Низка авторів, М.А. Мурадов, А.Н. Ряховский, Л.А. Мамедова, Е.В. 

Терепенчук [110] провели клініко-лабораторне дослідження комбінованого 

методу відновлення коронкової частини зуба. Суть методу полягає в тому, що 

перед відновленням зуба проводять моделювання та лабораторне виготовлення 

литого кореневого штифта, коронкова частина якого має форму стержня з 

ретенційними пунктами. Даний штифт фіксують на цемент, а по тому після 

адгезивної підготовки проводять відновлення коронкової частини зуба за 

допомогою композиційних матеріалів [17, 118, 198]. 

Е.А. Брагін та А.В. Скриль [21] провели клініко-експериментальне 

дослідження стану зубів, які відновлені скловолоконними штифтами і 

металевими штифтовими вкладками під дією оклюзійних навантажень.  

Дослідження показали, що при відновленні зубів металевими вкладками з 

нікель-молібденого сплаву відмічається як перелом кореня (73,33%), так і згин 

внутрішньокореневого штифта (26,67%), у порівнянні зі сплаву золота 900º 

перелом кореня відбувався рідше (33,33%). При дії навантаження на зуби, 

відновлені стандартними вкладками з діоксиду циркону, 100% досліджень 

завершувалося переломом внутрішньокореневого штифта, або порушенням 

цілісності кореня зуба.  Результати відновлення зубів скловолоконними 

штифтами різняться, у залежності від виробника скловолоконного штифта  

[126, 186, 188, 207]. 

М.І. Міняйло, В.Е. Жданов [107] провели порівняльний аналіз 

використання стандартних супраструктур імплантатів із різними 

трансгінгівальними частинами і запропонованою конструкцією імплантата, 

фіксуючої на куксових вкладках. Зроблено висновок про ефективність 

використання куксових вкладок із керамічним покриттям для імплантатів із 

метою покращення естетичних результатів реставрації у фронтальній ділянці. 

Перевагою запропонованої конструкції є зниження рівня вірогідності розвитку 

периімплантиту в постімплантаційному періоді за рахунок зниження кількості 

стиків між імплантатом та ортопедичною конструкцією [183]. 
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А.С. Арутюнов, И.Ю. Лебеденко, В.С. Зубов [5] дослідили запас міцності 

зубів, армованих  індивідуально литою штифтовою конструкцією і штучною 

куксою зі стандартним штифтом, а також встановили оптимальні параметри 

висоти і ширини внутрішньоканальних розмірів штифтів у різних груп зубів. 

Методом математичного моделювання вивчили систему «покривна конструкція 

– штучна кукса – кореневий штифт – корінь зуба». Результати досліджень 

показали, що за показниками запасу міцності всіх шарів моделі, включаючи 

зуб, штучна кукса зі стандартним штифтом не поступається індивідуально 

литій штифтовій конструкції з кобальто-хромового сплаву. А також 

встановлено, що висота кореневої частини стандартного штифта відносно кукси 

зуба, незалежно від його групової приналежності, має знаходитись у межах не 

менше ½ і не більше 2/3 висоти коронкової частини зуба, а ширина кореневої 

частини стандартного штифта – у межах від 1/3 до ½ відносно поперечного 

перерізу кореня в пришийковій ділянці [161, 167]. 

Ряд досліджень свідчить про те, що найслабшою ланкою в системі 

металевий штифт / фіксуючий цемент / дентин кореня зуба є фіксуючий 

цемент, який не має однакового ступеня адгезії до металу та дентину кореня.   

Так, В.Г. Помойницький, В.Ю. Головкіна [131] провели вимірювання 

електроопору дентину коренів та пломбувальних матеріалів. Значення 

показників електроопору каналозаповнюючих матеріалів значно нижче ніж 

електроопір твердих тканин зуба і служать орієнтиром при проходженні 

кореневого каналу при підготовці останнього під штифтову конструкцію.  

Рядом авторів, В.Ф. Макєєв, В.О. Годований, О.Я. Судова [97] було  

проведено електронномікроскопічне дослідження стану фіксуючого цементу і 

дентину кореня зуба при дії переривчастого навантаження та отримано 

наступні результати. Під дією переривчастого навантаження в прошарку 

фіксуючого цементу з‟являються мікротріщини та місця відокремлення від 

дентину, що, можливо, призводить до мікрорухомості штифтової конструкції, а 

в подальшому – до руйнування зуба. Спричинити такі тріщини може не тільки 

функціональне навантаження на штифт, а й внутрішні напруження, що 
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виникають під час загвинчування штифта, коли залишки фіксуючого цементу 

не мають шляху виходу з майже герметичного каналу зуба. Герметична 

обтурація каналу під час цементування штифта призводить до появи в 

прошарку цементу повітряних пустот, а склоіономерні цементи з часом 

збільшуються в об‟ємі і можуть викликати вертикальний розкол кореня. Одним 

із методів вирішення таких недоліків є створення поздовжнього паза на 

активній  частині штифта [142, 199, 210]. 

Існують різноманітні методики застосування штифтових конструкцій, 

зокрема, анкерні штифти, штифти з діоксид циркону та кераміки, а також із 

матеріалу, одержаного шляхом армування вуглецевих волокон – Composipost 

для штифтів C-Post і т. д.   

Так, система відновлення зубів із використанням анкерних штифтів 

складається з трьох базових елементів: анкерний штифт, цемент для фіксації 

штифта, пломбувальний матеріал для відновлення коронкової частини зуба. 

«Золотим стандартом» визначення оптимальної довжини занурення анкерного 

штифта в корінь зуба є орієнтир, по якому коренева частина штифтової 

конструкції має бути в два рази довшою коронкової частини відновлювального 

зуба, хоча в деяких випадках допускається довжина кореневої частини  штифта 

рівною довжині  відновленої культі зуба. Користуючись «золотим правилом» 

постановки анкерного штифта в кореневий канал, можна покращити якість 

проведеного лікування і зменшити число ускладнень у віддалені терміни після 

протезування [42, 101]. 

Для забезпечення довготривалості коронкового співвідношення, 

оптимальна сила утримування вкладки повинна становити 220 фунтів. Цим 

вимогам відповідають лише активні коронково-кореневі вкладки Flexi- Post та 

Flexi-Flange. Це поєднання високої ретенції, мінімальних напружень під час 

встановлення і цементування вкладки а також рівномірний розподіл 

функціональних навантажень є унікальною властивістю даних штифтових 

конструкцій. Лікар-стоматолог повинен ураховувати, що у вкладці з 

недостатньою поверхнею перерізу має місце явище втомлюваності матеріалу, 
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що спричинить злам вкладки. Порівняно з вкладкою з епоксидної смоли, 

зміцненої скловолокном, вкладка з металу може бути значно тоншою, але її 

міцність на згин така, як у стінок кореня, в якому вона встановлена. При 

застосуванні металевих вкладок необхідно усувати менше тканин зуба, ніж у 

випадку використання вкладок із смол, зміцнених скловолокном [106, 112, 123]. 

Застосування штифтів із діоксид циркону та кераміки є результатом 

дослідження в галузі біосумісності матеріалів, спрямованих на попередження 

обмежень, зв‟язаних із неестетичністю металевих штифтів. Ці негативні ефекти 

можуть бути спричинені як продуктами корозії, так і темним кольором, 

непрозорістю металевих штифтів. Діоксид циркону ще називають 

біокерамікою, оскільки для неї характерна хімічна і електрична інертність, 

відсутність токсичності, відмінна тканинна біосумісність. Найбільший недолік 

таких штифтів полягає у відсутності eластичності. Дуже високий модуль Юнга 

є в заготовок із діоксиду циркону 220 Gpa, у порівнянні з дентином 18Gpa [63, 

64, 144, 147]. 

Запропонований новий ендоканальний штифт із діоксиду циркону, який 

випускається в Італії фірмою Вебас. Штифт для традиційного використання 

пропонується для відновлення молярів. Він має головку, що складається з 

чотирьох циліндричних сегментів, діаметр яких зменшується в оклюзійному 

напрямку. Перевагами нового штифта є відмінна біосумісність, покращені 

естетичні характеристики, рентгеноконтрастність. Відносно низький модуль 

Юнга, характерний для матеріалів із природної кераміки, компенсується 

особливою формою і подвійним цервікальним плечем [103]. 

Польські автори Войцєх Гжебєлюх, Анна Скалейка- Глущиньска [39] 

описали клінічний випадок реставрації зуба після розцементування коронково-

кореневої вкладки зі збереженням металокерамічної коронки пацієнта. Зуб 

реставрований за допомогою штифтової вкладки з кварцевих волокон, 

композитного цементу типу соre і самопротравлюючого бонду. За результатами 

проведеної роботи, такі вкладки не поступаються за міцністю металевим та 
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цирконієвим, що дає підстави говорити про довготривалі результати лікування  

[179, 209, 213]. 

На початку 90-х років запропонований матеріал, одержаний шляхом 

армування вуглецевих волокон – Composipost для штифтів C-Post. Модуль 

пружності даного матеріалу дуже близький до модуля пружності дентину. 

Потім почали виробляти штифти з вуглецевих волокон, покриті кварцевими 

волокнами (штифти Estheti), а надалі з чистих кварцевих волокон (Tstheti Plus). 

Крім фізичних характеристик, споріднених із дентином, такі штифти досить 

легко видаляються з каналу кореня зуба, при необхідності повторного 

ендодонтичного лікування. 

Таким чином, проведений огляд методик відбудови кукси зуба сучасними 

штифтовими конструкціями свідчить про різномаїття методик та матеріалів, які 

при цьому застосовуються. Однак проблема вибору залишається актуальною на 

сьогодні і потребує більш детального вивчення та аналізу.  

В.А. Кльомін, П.В. Іщенко [68] обґрунтували та вдосконалили методику 

протезування куксовими полімерними коронками на штифтах при руйнуванні 

коронкової частини зуба нижче рівня ясен. З обстежених 24 пацієнтів більшість  

скарг не пред‟являли. В одного з пацієнтів було розцементування через 9 

місяців. Запальні зміни в крайовому пародонті спостерігались у 2 пацієнтів, в 

яких кукса протезованого кореня знаходилася нижче рівня ясен більш, ніж на 

2мм [36]. 

Т.В. Дієва [51] провела хронометражні виміри витрат робочого часу 

лікарів-стоматологів-ортопедів на клінічних етапах виготовлення 174 куксових 

штифтових вкладок у ріжучі зуби і 134 – у жувальні зуби. Визначено нормативи 

часу на їхнє виготовлення у залежності від їхнього виду та об‟єму. Доведено 

можливість застосування диференційного підходу щодо планування робочого 

дня стоматологів-ортопедів  [58, 85, 86, 87].  

При використанні металевих  кореневих штифтів, відсоток невдач 

складає 4.4% і залежить від форми штифта, від співвідношення довжини 

штифта і коронки зуба, від виду реставрації. Значно більший відсоток невдач 
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спостерігається при реставрації передніх зубів верхньої щелепи. За даними 6-

річних клінічних досліджень, ефективність використання пасивних кореневих 

штифтів складає 91%, у той час, як для штифтів із зовнішньою різьбою цей 

показник складає 81% [184]. 

Як свідчать скенограми структур, які оточують активну штифтову 

конструкцію, що піддавалась експериментальному переривчастому 

навантаженню, ці структури зазнали змін, які ставлять під сумнів подальші 

функціональні можливості як самої штифтової конструкції, так і зуба. 

Мікротріщини в товщі дентину кореня зуба спрямовані від штучного каналу до 

периферії . В активних штифтових конструкціях таке спрямування тріщин 

найчастіше призводить до часткового відламу кореня зуба на відміну від литих 

конусоподібних кореневих вкладок, де переважно спостерігається поздовжній 

розкол кореня зуба  [102,105]. 

Не менш важливою проблемою є поява тріщин у прошарку цементу на 

межі метал/тканини зуба, особливо в місцях контакту металу вкладки з 

дентином зуба. У такій ситуації вкладка вже перестає відігравати роль 

додаткового фіксатора та амортизатора сил навантаження і тоді виникає 

питання про доцільність її застосування взагалі.  

Не виключено, що додатковим фактором силової дії на тверді тканини 

зуба під час вкручування активного штифта є фіксуючий цемент. Сила такої 

травмуючої дії залежить від його густини при введені в канал зуба. У той же 

час надто рідко замішаний цемент втрачає свої адгезивні властивості та 

міцність, а наявність  значної кількості рідини збільшує його усадку. 

Крім того, при необхідності повторного ендодонтичного лікування зуба 

вилучення такої активної штифтової конструкції (вилучення вкладки + 

вилучення штифта) при наявності мікроушкоджень самого кореня зуба з 

великим ступенем вірогідності може призвести до його зламу. 

Можна зробити висновок про необхідність застосування у процесі 

фіксації гвинтових штифтових конструкцій достатньо міцних, високо 

дисперсних та рідкотекучих  цементів. Активна гвинтова штифтова конструкція 
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не потребує додаткового фіксатора у вигляді вкладки, але повинна мати 

відвідні канали для відтоку надлишків цементу  [104].  

 

1.3. Методи лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба 

скловолоконними штифтовими конструкціями 

Скловолокно – це волокно з тонких скляних ниток. У такій формі скло 

демонструє такі властивості: не б‟ється, а гнеться без пошкоджень. 

Виготовляють скловолокно з розплавленого скла у вигляді тонких волокон 

діаметром 3-100 мкм і довжиною 20 мкм, або діаметром 0.1-20 мкм і довжиною 

1-50 см. Скловолоконні штифтові конструкції поділяються по наповненню: 

пренаповнені, ненаповнені, по структурі – одно направлені (паралельно 

розміщені волокні), багато направлені (сітчасті). Стандартні заготовки 

коронкової частини складаються на 86% із скловолокна, 8.5%  з  епоксидної 

смоли і 5.5% штифта складає стальна нитка. Міцність на згин стандартного 

скловолоконного штифта – 700- 800 МПа. Модуль еластичності – 40 Гпа, тоді 

як металевих штифтів (титан) складає 117 Гпа  [60, 176].  

Волоконні каркасні конструкції складаються з переплетених 

поліетиленових волокон, оброблених газорозрядною плазмою. Така обробка 

зменшує коефіцієнт поверхневого натягу для полімеру і збільшує площу 

поверхні зчеплення, що сприяє кращій адгезії до будь-якого реставраційного 

матеріалу. Ці каркасні волокна покращують механічні властивості комплексу 

«зуб – реставрація», завдяки яким, збільшується міцність на згин і розрив. 

Перевивисте сітчасте переплетення волокон зводить до мінімуму утворення 

тріщин, знижуючи ризик об‟єднання мікротріщин у середині композитної 

матриці, які призводять до руйнування реставрації. Ця сітка волокон також 

ефективно розподіляє напругу у внутрішній структурі волоконного плетення 

шляхом поглинання навантаження і перенаправляє ці сили по поздовжній осі 

збереженої структури кореня [37, 151, 175, 215]. 

При використанні штифтової системи з волоконного композиту для 

відновлення зуба необхідно брати до уваги такі принципи: максимальна 
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ретенція штифта і стійкість кукси, максимальне збереження структури зуба, 

внутрішня адаптація, оптимальний естетичний результат, профілактика 

переломів кореня, можливість вилучення волоконних композиційних 

штифтових конструкцій, відсутність корозії, антиротація, модуль еластичності 

аналогічний кореневому дентину, показники міцності на вигин і на розрив, 

близькі до структур кореня, суцільне зчеплення по всій площі контакту [69, 88, 

204]. 

Компонентами прямої штифтової системи з волоконного композиту є: 

поверхня кореневого дентину, внутрішньокореневий штифт, куксова частина, 

фіксуючий цемент та коронка. Штифтова конструкція з волоконного композиту 

забезпечує суцільне зчеплення  по всіх контактуючих поверхнях, у результаті 

чого зростає опорність втоми і тріщин, підвищується ретенція, знижується 

ризик мікропроникливості і проникнення бактерій. Така адгезивна 

інтерпретація п‟яти компонентів прямих реставрацій на основі штифтових 

конструкцій із волоконного композиту забезпечує структурну цілісність, що 

сприяє внутрішньокореневому відновленню. Цифри говорять, що відсоток 

невдач скловолоконних штифтів через шість років  варіює від 3 до 5% [7, 37, 

62, 132]. 

Р.П. Гуньовська [47] провела порівняльне дослідження щільності 

прилягання скловолоконних штифтів до дентину кореневого каналу та до 

різних систем композитних цементів за допомогою скануючої електронної 

мікроскопії. Результати досліджень показали, що 15% ускладнень стосувались 

розцементування конструкції, руйнування з‟єднання штифт-цемент. 

Проблемою на думку автора, є необхідність ретельного контролю оклюзійних 

контактів для виключення ділянок перенавантаження в ділянці реставрації. 

Ефективність штифтової конструкції на основі скловолокна, фіксованого на 

композитних цементах подвійного твердіння, через три роки становить понад 

85%  [44, 50, 91, 168, 169]. 

Під час фіксації скловолоконних штифтів у кореневому каналі потрібно 

дотримуватись таких правил: нижня третина кореневого каналу повинна бути 
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герметично закритою; стінки кореня зуба після препарування кореневого 

каналу під штифт повинні мати товщину не меншу, ніж 2 мм; висота частини 

кореня зуба над яснами повинна бути не меншою, ніж 2 мм; за повної 

відсутності коронкової частини зуба, глибина препарування кореневого каналу 

під штифт повинна відповідати  висоті коронки майбутньої коронки; корінь 

зуба має бути стійким [40, 46, 200, 201, 203, 205]. 

За допомогою скануючої електронної мікроскопії А. Раz, S. Arias, A. 

Vilma, E. Candelaria, L. Condomi [136] дослідили мікропідтікання при фіксації 

скловолоконних штифтів і металевих куксових вкладок. Використовували 

самопротравлюючий адгезив і цемент подвійного твердіння. Мікроскопічний 

аналіз показав відмінний результат крайового прилягання при фіксації як 

скловолоконних штифтів, так і металевих куксових вкладок. Із метою 

формування якісного крайового прилягання і зниження декальцифікації  

твердих тканин автори рекомендують використовувати самопротравлюючу 

адгезивну систему Sealocore  [146, 192]. 

За результатами тестування, складеного Інститутом по вивченню 

посилених скловолоконних матеріалів при Університеті м. Кайзерслаутерн 

(Німеччина), перевагами використання кореневих штифтів «Exatec» і «Cytec» є: 

мінімальна небезпека перелому кореня в зв‟язку з еластичністю наближеною до 

дентину, надійна адгезія внаслідок адгезивного з‟єднання композитного 

матеріалу до матриці епоксидної смоли штифта, а також через наявність 

плоских, зміщених, упорядкованих ретенційних впадин, декомпресія 

забезпечена спіралеподібними спусковими жолобками, відносно проста ревізія 

кореневих каналів, незважаючи на високі механічні показники  [3, 196, 214]. 

Широкого застосування набувають штифти з вуглецевих волокон  

Composipots, які можуть застосовуватись у щоденній практиці для реставрації 

зубів під час ендодонтичного лікування і запобігають ушкодженню кореня 

зуба. Штифти Composipost або C–Post складаються з піролітичних поздовжніх 

вуглецевих волокон, поміщених у матриці з епоксидної смоли, 64% цієї 

структури становить вуглець. Штифти з вуглецевих волокон виявляють вищу 
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міцність при втомі та розтягу, модуль пружності близький до модуля пружності 

дентину. Модуль пружності в ідеальному штифті повинен відповідати модулю 

пружності дентину зуба, і штифти з вуглецевих волокон відповідають цим 

вимогам. При  навантаженні під кутом приблизно 35° до довжини осі штифта 

модуль пружності штифтів із вуглецевих волокон становив приблизно 21 ГПа. 

Раніше такого результату досягали при навантаженні під кутом 45° до довжини 

осі штифта.  

Нещодавно проведені дослідження щодо циклічного навантаження, 

метою яких була оцінка стану зубів, реставрованих литими штифтами і 

покритих металевими коронками. Результати цих досліджень підтвердили, що 

при реставрації штифтами з вуглецевих волокон відновлення з композитного 

матеріалу спричиняють меншу кількість ушкоджень, ніж реставрації системами 

штифт із нержавіючої сталі/відновлення з композитного матеріалу. Штифти з 

вуглецевих матеріалів Composipost розроблені для використання з 

бондинговою системою. Бондингова система та цемент забезпечують надійну 

фіксацію до стінок кореневого каналу після усунення мажучого шару, 

демінералізованого дентину та збільшення поверхні зчеплення [155, 185]. 

Крім того, при використанні штифтових конструкцій необхідно 

враховувати, що зуби деформуються під навантаженням. При надмірних 

оклюзійних силах на коронку в ділянці шийки зуба можливий перелом. Це 

обумовлено фізичними характеристиками дентину. Активне введення 

металевого штифта міняє природу згину зуба, надмірний тиск передається на 

верхівкову частину. Пасивно введені металеві штифти володіють меншою 

мірою пошкоджуючим фактором чим гвинтові, але результатом їхнього 

використання є також перелом кореня. Клінічні спостереження Д.Т. 

Дмитровича [55] при використанні скловолоконних штифтів із правильною 

технікою їхнього застосування гарантує надійний результат реставрації [148, 

152, 153, 191,  208]. 

Першим завданням стоматолога при відновленні коронкової частини зуба 

є відновлення функції, яку виконував дентин. Отже, правильним рішенням буде 
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застосування зміцнення, яке дозволить створити однорідну структуру – 

повернути йому первинну міцність, без створення додаткових, небезпечних 

напружень. Такою альтернативою може бути використання складних 

конструкцій із волокон  та смол. Стандартні вкладки з волокон, встановлені 

адгезивно, характеризуються значно вищою еластичністю і значно меншим 

генеруванням напружень.  Кількість незворотних ушкоджень коренів зубів, в 

яких встановлено еластичні вкладки, є набагато меншою, порівняно з 

металевими вкладками. Значною перевагою таких штифтових конструкцій  є 

низький ризик ушкодження кореня внаслідок навантаження і дуже обмежене 

препарування. Однак, адгезії композитних смол та їх правильної полімеризації 

можна досягнути тільки тоді, коли на попередніх етапах лікування не 

застосовувались препарати з вмістом евгенолу [4, 92, 149, 158, 181, 182 ]. 

Важливою проблемою застосування штифтових конструкцій залишається 

дотримання естетичних властивостей. Зокрема, доведено, що залежно від 

товщини та прозорості цементу і керамічної коронки, литий металевий штифт 

може просвічуватись або зменшувати глибину прозорості. Для вирішення 

проблем сіруватого забарвлення коронкової частини зуба та досягнення 

необхідного маскування при виготовленні керамічних коронок для зубів, 

реставрованих литими металевими штифтами пропонують кілька технік 

облицювання. Литі керамічні штифти важко видаляти, а також вони жорсткі та 

негнучкі. Більша жорсткість керамічних штифтів, порівняно з волоконними 

штифтами є негативним фактором з огляду на ризик пошкодження кореня зуба. 

Результати досліджень in vitro підтвердили, що ушкодження кореня при 

застосуванні волоконних штифтів менш небезпечне, ніж при використанні 

металевих або керамічних штифтів. Основною характеристикою волоконних 

штифтів є те, що модуль пружності дуже близький до модуля пружності 

дентину. Необхідно використовувати штифти, біомеханічні властивості яких 

наближені до властивостей дентину, яким відповідають лише волоконні 

штифти. У зв‟язку з цим такі класичні проблеми як злам штифта або фрактура 
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кореня зуба, а також патологічна рухомість значно зменшилась  [8, 12, 156, 158, 

180, 211]. 

Концепція відновлення суцільно керамічними конструкціями ґрунтується 

на жорстких клінічних критеріях, починаючи від форми препарування і 

закінчуючи остаточним введенням ортопедичної конструкції в оклюзію. При 

чому раніше проведене лікування або корозія внаслідок наявності старих 

реставрацій можуть мати значний вплив на колір. У таких клінічних ситуаціях 

сприятливим є застосування адгезивно фіксованої скловолоконної штифтової 

конструкції, яка найкращим чином дозволяє використовувати відбивання 

світла, що проходить через реставрацію, що й забезпечують каркаси з 

склокераміки [59, 139]. 

Волоконні штифти дозволяють ліквідувати не тільки косметичні 

порушення, відновити функцію зуба, але і забезпечують герметичність 

ендодонтичної обтурації і створюють єдиний реставраційний блок «корінь зуба 

– штифт». Циліндричні штифти частіше використовують у премолярах, 

молярах, вони розподіляють навантаження нерівномірно і створюють зони 

стресу в дентині, що може призвести до перелому кореня зуба. Конусні штифти 

в силу своєї анатомічної відповідності використовуються для всіх груп зубів, 

особливо фронтальних на верхній та нижній щелепі. При підборі 

скловолоконного штифта необхідно враховувати анатомію кореня і 

резистентність тканин, вісь штифта має відповідати осі зуба, а діаметр 

підбирається по розміру каналу [111, 128,138,  193]. 

Али Нанкали [113] запропонував новий вид штифтової конструкції з 

кільцевою вкладкою, перевагою якої являється розширена поверхня контакту 

конструкції з коренем зуба, малий об‟єм твердих тканин, зменшена кількість 

ускладнень при використані штифтів. Дана конструкція ефективна,  коли 

довжина, на яку можна занурити штифт в корінь зуба, обмежена до 50% 

звичайної довжини штифта. Така штифтова конструкція з кільцевою вкладкою 

забезпечує міцну фіксацію протеза, рівномірно забезпечує жувальне 

навантаження і підвищує ефективність ортопедичного лікування. 
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Ряд авторів, Г.Бейтмен, Д.Н, Рикеттс, В.П. Сондерс [9] свідчать, що 

велика частина публікацій по скловолоконних штифтах торкаються їх 

лабораторного аналізу. Підтверджено, що показники вуглецевоволоконних 

штифтів значно перевищують показники скловолоконних. Дані лабораторних 

досліджень суперечливі, тому не можуть бути використані на практиці. Так як 

зі штифтами на волоконній основі було проведено небагато клінічних 

досліджень, відповідно вони можуть застосовуватись у клініці для реставрації 

зубів після ендодонтичного лікування. Перед використанням штифтів на 

волоконній основі в клінічній практиці, необхідно провести клінічні 

контролюючі проспективні дослідження [109, 197]. 

Йозеф Ниссан [117] провів оцінку стійкості до перелому відновлених 

коронкою депульпованих премолярів з опорою на керамічні і металеві 

штифтові конструкції при імітації оклюзійного навантаження за допомогою 

пристрою Інстрон (Instron). За результатами дослідження основним видом 

ушкодження (85%) по всіх групах були косі переломи коренів як на рівні 

штифта, так і апікальніше. Горизонтальний перелом кореня і штифта (15-20%) 

виявлені в групах зубів з оксид цирконовим штифтом. Можна зробити 

висновок, що матеріал штифтових конструкцій не впливає на стійкість 

реставрованих депульпованих зубів до перелому  при імітації оклюзійного  

навантаження [178, 198]. 

Вивчення структури, властивостей та особливостей застосування 

скловолоконних штифтів свідчить про ряд їхніх переваг перед іншими, але їх 

застосування потребує подальших досліджень як клінічних, так і лабораторних 

[206]. 

При використанні стандартних штифтових конструкцій лікар у перше 

відвідування пломбує кореневий канал, а в наступне, через декілька днів, 

розробляє канал на 2/3 – 1/2  його довжини, створюючи місце під штифт. 

Використання FiberFill – скловолоконного штифта з куксою і обтуратором  з 

гутаперчою  дозволяє легко і швидко виконати ендодонтичну обтурацію каналу 
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кореня і відновити зуб. При цьому лікар і пацієнт економлять робочий час, що 

дозволяє уникнути проміжного відвідування [82, 83, 177]. 

Е.В. Боровський [19] при клінічному дослідженні розглянув 

співвідношення напряму, зафіксованого в каналі штифта до осі зуба, та 

встановив, що з 201 штифта 107 (53,2%) відповідають напряму осі зуба, а 94 

(46,8% ) розміщенні не по осі. Цей важливий показник свідчить, що значна 

частина штифтів для відновлення коронкової частини зуба  не виконують свою 

функцію.  

Отже, на даний час у пацієнтів стоматологічних клінік спостерігаються 

високі показники поширеності дефектів твердих тканин зубів із руйнуванням 

коронкової частини більше 80%. Однак клінічна картина в таких пацієнтів 

ускладнюється наявністю захворювань пародонта, особливо генералізованого 

пародонтиту, що призводить до розвитку протрузії фронтальних зубів, зміни 

вісі зубів. Унаслідок цього в більшості пацієнтів спостерігається порушення 

гігієни ротової порожнини, погіршуються пародонтальні показники, такі як 

кровоточивість ясен, запалення ясен, прогресує патологічна рухомість зубів. На 

даний час існують методики відновлення втраченої коронкової частини зубів, 

при яких застосовуються різні види штифтових конструкцій, такі як металеві 

суцільнолиті коренево-куксові вкладки, металеві анкерні, вуглецеві та 

скловолоконні штифти. Вони мають показання і протипоказання до 

застосування в певних клінічних ситуаціях, свої переваги і недоліки. Однак, на 

даний час потребує подальшого вивчення і розробки проблема відновлення 

коронкової частини зубів зі зміненою віссю внаслідок генералізованого 

пародонтиту. Актуальним є питання вдосконалення діагностики зміни вісі зуба, 

удосконалення і розробка сучасних штифтових конструкцій і методик 

відновлення коронкової частини зубів, які б відповідали функціональним і 

естетичним вимогам. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

Із метою вивчення частоти та варіабельності руйнувань коронкової 

частини зуба нами було проведено ретроспективний аналіз історій хвороб і 

звітних документів обласної та міської стоматологічних поліклінік і центру 

стоматології університетської клініки Івано-Франківського національного 

медичного університету за період з 2007 по 2015 роки. Із метою детального 

клінічного обстеження хворих, діагностики і покращення показників якості 

надання стоматологічної ортопедичної допомоги хворим, нами розроблено 

«Карту обстеження хворого із дефектом коронкової частини зуба». Обстеження 

хворих проводилося за загальноприйнятими клінічними методами, оцінюючи 

стан твердих тканин зубів і пародонта за допомогою методів зондування, 

пальпації, перкусії. Загалом було обстежено 570 хворих. 

Запропонована нами «Карта обстеження хворого із дефектом коронкової 

частини зуба» включала такі ключові питання: 

1. Стан твердих тканин опорного зуба: 

1.1. Причина дефекту твердих тканин:  

каріозний процес, патологічна стертість, травма. 

1.2. Наявна або відсутня ортопедична конструкція. 

1.3. Опорний зуб після зняття коронки:  

металевої штампованої, метлокерамічної, металопластмасової, 

суцільнолитої, пластмасової. 

1.4. Корінь: потребує ендодонтичного лікування, не потребує 

ендодонтичного лікування.  

1.5. Тверді тканини зуба зруйновані:  

ІРОПЗ до 50%, на 60-80%, більше 80%.  

1.6. Тверді тканини зуба зруйновані:  
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вище рівня ясен, на рівні ясен, нижче рівня ясен. 

2. Зуб відновлений:  

анкерними штифтами, металевою коренево-куксовою вкладкою, 

скловолоконними системами. 

3. Стан тканин пародонта навколо кореня:  

індекс РМА, глибина пародонтальних кишень, рівень резорбції кістки з 

вестибулярної, оральної та апроксимальної ділянок, індекс гігієни. 

4. Корінь запломбований:  

резорцин - формаліновою пастою, цинк – евгенольною пастою, кальцій 

вмісними пастами, цементами, гуттаперчею. 

5. Стінки кореня  

не уражені каріозним процесом,  

склерозовані,  

демінералізовані. 

Для досягнення мети і завдань роботи нами проведено обстеження 127 

пацієнтів, в яких були зруйновані тверді тканини коронкової частини зубів 

(ІРОПЗ понад 80%) та наявні захворювання пародонта. Проводилося клінічне 

обстеження пацієнтів із врахуванням стану слизової оболонки ротової 

порожнини, виду прикусу, стану пародонта зубів, стану слизової оболонки 

ясен, індексу руйнування оклюзійної поверхні зубів.  

Із метою діагностики стану тканин пародонта ми вивчали показники 

індексу РМА, вимірювали глибину пародонтальних кишень, проводили 

визначення кута нахилу осі зуба та його відстані від оклюзійної площини 

зубного ряду. Клінічні дослідження доповнювали проведенням 

рентгенологічних досліджень, зокрема, прицільної ортопантомографії та при 

необхідності 3D комп‟ютерної томографії, за допомогою яких визначали рівень 

резорбції кісткової тканини з вестибулярної, оральної та апроксимальних 

поверхонь. Аналіз показників порівнювали перед лікуванням і через 1, 3 і 6 

місяців після ортопедичного лікування. 
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Визначення параметрів розташування зубів проводили за розпрацьованою 

нами методикою та за допомогою запропонованого пристрою, який визначає 

кут нахилу осі кореня та його відстані від оклюзійної площини зубного ряду 

(рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Запропонований пристрій, який визначає кут нахилу осі кореня 

на моделі. 

 

Запропонований прилад складається з дуги, виготовленої з гнучкого 

дроту, на якій знаходиться вимірювальна планка (градуйована в мм лінійка), 

яка фіксується за допомогою штопорного гвинта в певному положенні та 

еталонного штифта. Вимірювальна планка має можливість переміщуватись 

уздовж дуги та фіксуватись навпроти потрібного кореня зуба. Гнучку дротяну 

дугу можна адаптувати відповідно до зубної дуги індивідуально в кожному 

клінічному випадку та зафіксувати за допомогою рідкого композиту в 

стабільному положенні. 

Відновлення втраченої коронкової частини зуба проводили зі 

застосуванням запропонованого набору скловолоконних штифтів із зміненою 

віссю на 5°, 10°, 15° (рис. 2.2). Запропоновані внутрішньокореневі штифти 

містять коронкову і кореневу частини, причому коронкова і коренева частини 

виготовлені зі скловолоконного матеріалу, а коронкова частина виконана під 
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кутом нахилу 5°, 10°, 15° відносно осі кореневої частини. Коронкова частина 

штифтів має форму циліндра і довжину до 7 мм, а коренева частина 

запропонованих скловолоконних штифтів має форму конуса довжиною 

щонайменше 10 мм. 

 

 

Рис. 2.2. Набір запропонованих скловолоконних штифтів із зміненою 

віссю. 

 

При виконанні роботи обстежених нами пацієнтів було розділено на 

наступні групи: 

1 група – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку ГП, яким ортопедичне лікування проведено штифтовими металевими 

суцільнолитими коренево-куксовими вкладками (60 пацієнтів) 

1А – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку ГП, без відхилення коренів від осі, яким ортопедичне лікування 

проведено штифтовими металевими суцільнолитими коренево-куксовими 

вкладками (23 пацієнти). 

1Б – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку ГП, з відхиленням коренів від осі, яким ортопедичне лікування 



53 

 

проведено штифтовими металевими суцільнолитими коренево-куксовими 

вкладками (37 пацієнтів). 

2 група - хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку ГП, яким ортопедичне лікування проведено скловолоконними 

системами (67 пацієнтів). 

2А – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку ГП, без відхилення коренів від осі, яким ортопедичне лікування 

проведено скловолоконними системами (28 пацієнтів). 

2Б – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку ГП, з відхиленням коренів від осі, яким ортопедичне лікування 

проведено запропонованими скловолоконними штифтами (39 пацієнтів). 

При виконанні дослідження було застосовано методику 3D сканування 

ротової порожнини пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. Нами було 

застосовано внутрішньоротовий 3D сканер 3 SHAPE і 3D сканер для 

сканування моделей і відбитків та внутрішньокореневі направляючі штифти 

для діагностики глибини відпрепарованого кореневого каналу, його форми і 

вісі нахилу. Із застосуванням 3D сканера 3 SHAPE було обстежено 35 пацієнтів 

із дефектами твердих тканин зубів і зруйнованою коронковою частиною та 

відновленою за запропонованою методикою.  

Задля проведення експертної оцінки попереднього ортопедичного 

лікування відсутності коронкової частини зубів суцільнолитими коренево-

куксовими вкладками, анкерними штифтами і скловолоконними штифтовими 

системами в пацієнтів через 1, 3, та 5 років і більше нами було обстежено 180 

осіб. При цьому через 1 рік після лікування групу склали 70 хворих, через 3 

роки – 60 хворих, а через 5 років і більше було обстежено 50 хворих. Проведено 

аналіз застосування штифтових конструкцій за локалізацією на фронтальних чи 

бічних зубах, а також аналіз ускладнень при застосуванні різних видів 

штифтових конструкцій. 
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2.2. Клінічні та додаткові методи обстеження хворих 

При обстеженні хворих й оцінці результатів запропонованого лікування 

нами було використано наступні клінічні методи досліджень: стан твердих 

тканин зубів, наявність пломб, дефектів твердих тканин, стан пародонта зубів, 

глибина пародонтальних кишень, стан гігієни ротової порожнини і 

кровоточивості ясен РВІ, проба Шиллера – Писарева, ступінь рухомості зубів, а 

також прицільна рентгенографія та ортопантомографія або 3D комп‟ютерна 

томографія. 

Нами було проведено оцінку стану пародонта коренів зубів, які підлягали 

відновленню штифтовими конструкціями, стан їх твердих тканин. У всіх 

хворих встановлено 1-2-й ступінь розвитку генералізованого пародонтиту, а 

діагноз встановлювали за класифікацією М.Ф. Данилевського [48, 49]. Для 

оцінки стану твердих тканин оклюзійної поверхні бічних зубів застосовували 

індекс руйнування оклюзійної поверхні зубів (ІРОПЗ) [27]. Для постановки 

діагнозу наявних дефектів зубних рядів застосовували класифікацію Кенеді. 

Глибину пародонтальних кишень вимірювали за допомогою 

пародонтального зонда, який вводили до дна кишені і проводили на кожному 

зубі по 4 або 6 замірів. Рівень прикріплення ясен визначали від емалево-

цементної границі до дна кишені пародонтальним зондом.  

Для оцінки стану пародонта коренів зубів, які підлягали відновленню, а 

також загального стану пародонта у хворих досліджуваних груп, 

використовували індекс кровоточивості ясенних сосочків РВІ, індекс гігієни 

(Sillness, Löe), пробу Шиллера-Писарева. 

Для визначення ступеня рухомості зубів застосовували такі критерії. При 

І ступені зуб зміщується в передньо-задньому напрямку на 1 мм по відношенню 

до коронки сусіднього зуба, при ІІ – зуб зміщується в тому ж напрямку більше, 

ніж на 1 мм або з‟являється рухомість у медіодистальному напрямку, а при ІІІ – 

приєднується рухомість зуба у вертикальному напрямку. 

Індекс кровоточивості ясенних сосочків РВІ (Mühlemann) визначали за 

допомогою гудзикуватого зонда, яким проводили зондування ясенних сосочків 
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з оральної та з вестибулярної поверхні зубів протилежних половин щелепи. 

Виставляли бали за наступними критеріями: 0 – відсутня кровоточивість, 1 – 

поява окремих точкових кровотеч, 2 – численні точкові кровотечі або поява 

лінійної, 3 – міжзубний проміжок заповнений кров‟ю, 4 бали – інтенсивна 

кровоточивість, кров заповнює ясенну борозну, витікає на зуб та ясна. Суму 

всіх оцінок ділили на кількість обстежених зубів і виводили середнє значення.  

 Пробу Шиллера-Писарева проводили для визначення ефективності 

протизапальної терапії, показник вираховували в балах, які відображають йодне 

число Свракова. Фарбування слизової оболонки проводили йодидно-калієвим 

розчином і фіксували ділянки інтенсивного потемніння ясен: фарбування 

ясенних сосочків - 2 бали, ясенного краю - 4 бали, альвеолярних ясен - 8 балів. 

Загальну суму балів ділили на число зубів, у ділянці яких проведено 

дослідження: слабовиражений запальний процес - до 2,3 балів; помірно 

виражений запальний процес - 2,3-5,0 бала; інтенсивний запальний процес - 5,1-

8,0 бала. 

Для визначення гігієнічного індексу в ділянці відновлених коренів зубів 

нами використано гігієнічний індекс Sillness – Loe, за яким визначали наявність 

зубного нальоту на дистальній, медіальній, вестибулярній та язиковій поверхні. 

Критерії оцінки є такими: 0 – відсутність зубного нальоту в пришийковій 

ділянці, 1 – шар зубного нальоту на вільному краї ясен або в пришийковій 

ділянці визначається лише під час переміщення зонда по поперхні зуба, 2 бали 

– помірне скупчення нальоту в кишенях або на маргінальних яснах помітне 

неозброєним оком без зондування, 3 – значне скупчення зубного нальоту на 

поверхні та в міжзубних проміжках. Індекс визначали діленням отриманої суми 

балів біля кожної з 4 поверхонь на 4, та діленням отриманої суми на кількість 

обстежених зубів.  
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2.3. Математичне моделювання напружень у системі 

«скловолоконний штифт – дентин – реставраційний матеріал» 

Для просторового комп'ютерного моделювання досліджуваних елементів 

та системи «скловолоконний «штифт – дентин – реставраційний матеріал», 

застосовували редактор Solid Works 2007, який призначений для побудови 

об‟ємних твердотільних моделей. Визначення силових факторів, що мають 

місце в твердих тканинах і реставрації виконували за допомогою комп‟ютерної 

програми KOSMOS. 

Елементи модельованої системи, згідно наших допущень, є з таких 

матеріалів: скловолоконний штифт, дентин, композитні реставраційні 

матеріали. Навантаження створювалось в адекватних межах, наближено до 

фізіологічних навантажень: вертикальне з силою 100Н (1,35 МПа) та дотичне в 

горизонтальній площині 25Н (0,34 МПа). 

Також, нами розглянуто варіанти розподілу напружень у твердих 

тканинах коренів і штифтових конструкцій без відхилення від осі (контроль) та 

з відхиленням від осі на 5°, 10°, 15° і 20°. Кожен варіант було проаналізовано і 

проведено порівняння при відновленні кореня суцільнолитою металевою 

коренево - куксовою вкладкою та скловолоконними штифтами запропонованої 

конструкції з відповідними кутами нахилу. 

 

 

2.4. Статистичні методи  

Для об‟єктивної оцінки ступеня вірогідності отриманих результатів 

дослідження використано варіаційно-статистичний метод аналізу отриманих 

результатів із застосуванням пакету статистичних  програм “Microsoft Excel - 

2010” і “Statistica-7,0”. Статистичну обробку результатів дослідження 

проводили, обчислюючи середню арифметичну величину (М), середню 

похибку середньої арифметичної величини (m), достовірність різниць 

результатів (Р). Вірогідність результатів дослідження (р) визначали на підставі 
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параметричних методів статистики, зокрема критерію Стьюдента - (t). 

Результати вважали достовірними при коефіцієнті вірогідності меншому за 

0,05.  
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РОЗДІЛ 3 

ПОШИРЕНІСТЬ І МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ  

ДЕФЕКТІВ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗУБІВ 

 

3.1. Поширеність відсутності коронкової частини зубів та особливості 

клініки 

Шляхом аналізу статистичних показників надання стоматологічної 

допомоги населенню Івано-Франківської області в 2007-2010, 2014, 2015 роках 

встановлено, що число осіб, які отримали зубні протези в 2009 році становило 

12482 і було на рівні 2008 року – 12567. За останні роки надавалась перевага 

виготовленню зубних протезів із покращеними естетичними вимогами. 

Загальна кількість виготовлених мостоподібних протезів становила 11356, а 

якісні показники діяльності ортопедичної служби Івано-Франківської області 

вказують, що відсоток суцільнолитих естетичних поодиноких коронок по 

області становить 7,7%. Руйнування коронкової частини опорних зубів більше 

60-80% та відновлення зубів куксовими вкладками за статистичними даними 

поліклінік складало 37% [11]. У порівнянні обласних даних із 

загальноукраїнськими показниками, встановлено, що відновлення коронкової 

частини зуба поодинокими коронками становить 45,7%, мостоподібними 

протезами - 30,2%, а куксовими вкладками 43%. Вивчення амбулаторних 

карток (форма № 043/0) та статистичних показників Центру стоматології 

університетської клініки Івано-Франківського національного медичного 

університету свідчить про те, що серед пацієнтів, які отримали зубні протези в 

2009 році, руйнування коронкової частини опорних зубів більше 60-80% - 

складало 41,0% випадків. 

При проведенні власних клінічних досліджень на основі розробленої 

«Карти обстеження хворого із дефектом коронкової частини зуба» нами 

вивчено локалізацію руйнування коронкової частини, відношення до ясен та її 

поєднання з генералізованим пародонтитом. При цьому, руйнування коронкової 

частини більше 60-80% спостерігалося в премолярів, зокрема, на верхній 
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щелепі - у 21% випадків, а на нижній щелепі - у 12% випадків, у молярів 

верхньої щелепи - у 25,5%, та нижньої щелепи – у 26%. Із меншою частотою 

відмічаються каріозні та некаріозні ураження, які призводять до руйнування 

коронкової частини ікол верхньої щелепи - 0,5% та нижньої щелепи – у 3% і 

різців верхньої щелепи – у 7% та нижньої щелепи – у 5% випадків (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Поширеність руйнування коронкової частини  зубів, у 

залежності від локалізації. 

  

На основі розробленої нами «Карти обстеження хворого із дефектом 

коронкової частини зуба», встановлено, що у 67% випадків, корені потребували 

повторного ендодонтичного лікування, а перфорації стінок коренів були 

виявлені в 9%. У 20% випадків корені були відновлені металевими 

суцільнолитими коренево-куксовими вкладками. Зубів, зруйнованих на рівні 

ясен, було 7%, а нижче рівня ясен 22%. Генералізований пародонтит 1-2 
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ступеня при руйнуванні коронкової частини зубів більше 60-80% зустрічався у 

69% хворих (393 особи) (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Стан коренів зубів і пародонту в обстежених пацієнтів. 

 

Однак, в опрацьованих нами статистичних документах не вказано стан 

тканин пародонта навколо зруйнованих зубів, частота застосування 

скловолоконних систем та цементні системи, на які фіксовані металеві 

коренево-куксові вкладки або штифти. 

При клінічному обстеженні пацієнтів нами встановлено, що в 74,8% 

хворих відсутність коронкової частини зубів, поєднана з захворюваннями 

пародонта. При цьому руйнування коронкової частини зумовлене відхиленням 

осі зуба по відношенню до зубної дуги, спостерігалося в 41,7% обстежених. 
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При проведенні вимірювань запропонованим нами пристроєм було 

отримано наступні дані. При генералізованому пародонтиті 1-го ступеня 

розвитку зміну осі коренів було виявлено в 41,5% пацієнтів. При 

генералізованому пародонтиті 2-го ступеня розвитку зміну осі коренів зубів 

було виявлено в 58,5% пацієнтів. 

Нами встановлено, що за локалізацією зубів із зміненою віссю при 1 

ступені генералізованого пародонтиту переважали центральні і латеральні різці 

верхньої щелепи (відповідно 7,5% та 11,3% серед хворих із зміненою віссю). На 

нижній щелепі відмічено переважання відхилення вісі різців в 11,3% 

обстежених. У пацієнтів із 2-м ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту найбільшу кількість зубів із зміненою віссю було виявлено на 

верхній щелепі, а саме латеральні і центральні різці (відповідно 15,1% і 11,3% 

обстежених). На нижній щелепі – нами встановлено найбільший відсоток 

переважання зміненої вісі в різців (13,2%) та ікол (9,4%). 

Нами встановлено, що в пацієнтів із 1-м ступенем розвитку 

генералізованого пародонтиту, як на верхній, так і на нижній щелепах 

переважало відхилення від осі зубів на 3-7°, (у середньому 5°). У хворих із 2 

ступенем розвитку генералізованого пародонтиту переважало зміщення зубів 

від осі на 8-11°, (у середньому 10°), однак у достовірно меншої кількості 

пацієнтів було виявлено відхилення від осі на 3-7° і 12-15° на верхній і на 

нижній щелепах. 

Отже, в результаті ретроспективного аналізу історій хвороб і звітних 

документів за період з 2007 по 2010, 2014, 2015  роках  було встановлено, що 

частота руйнувань коронкової частини зуба складає 41%. При детальному 

клінічному обстеженні хворих за допомогою розробленої «Карти обстеження 

хворого із дефектом коронкової частини зуба» нами встановлено, що в 22% 

спостерігається руйнування зубів нижче рівня ясен, а відсутність коронкової 

частини зубів у 69% поєднується з генералізованим пародонтитом. За 

результатами проведеного нами клінічного дослідження, шляхом вимірювання 

відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги було встановлено, 
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що відхилення від осі в вестибуло-оральному напрямку переважали в межах 3-

7° при 1-му ступені важкості генералізованого пародонтиту і - 8-11° при 2-му 

ступені важкості генералізованого пародонтиту.  

За результатами проведених вимірювань та рентгенологічними 

дослідженнями можна стверджувати, що корені з нахилом від 5° до 15°, які 

попередньо ендодонтично підготовлені, придатні до відновлення адгезивними 

коренево-коронковими системами, в якості опори для ортопедичних 

конструкцій, що застосовуються з метою шинування зубів при захворюваннях 

пародонта. Нами розроблено і клінічно обґрунтовано запропонований метод 

визначення зміненої осі зубів спеціальним пристроєм і спосіб відновлення 

кукси кореня зі зміненою віссю шляхом використання набору скловолоконних 

штифтів із різними кутами нахилу. 

  

3.2. Експертна оцінка штифтових конструкцій 

При обстеженні пацієнтів із наявними штифтовими конструкціями у 

ротовій порожнині нами проведено аналіз віддалених результатів застосування 

суцільнолитих металевих коренево-куксових вкладок, анкерних і 

скловолоконних штифтів. Нами проведено аналіз наявних у пацієнтів різних 

видів штифтових конструкцій у віддалені терміни після протезування. Зокрема, 

ми провели аналіз через 1, 3 роки і більше 5 років після ортопедичного 

лікування. Для експертної оцінки штифтових конструкцій нами було відібрано і 

обстежено 180 пацієнтів із різними термінами після протезування. Через 1 рік 

після протезування було обстежено 70 пацієнтів із різними штифтовими 

конструкціями, через 3 роки – 60 і через 5 років і більше – 50 пацієнтів. 

Серед хворих, яким ортопедичне лікування було проведено 1 рік тому, 

переважали суцільнолиті коренево-куксові вкладки і скловолоконні штифти. За 

допомогою коренево-куксових вкладок було відновлено корені, зруйновані на 

рівні або вище рівня ясен у 54,3% (38 пацієнтів) і скловолоконні штифти в 

45,7% (32 пацієнти) (рис. 3.3, 3.4). На фронтальну групу коренів було 

виготовлено коренево-куксові вкладки в 42,9% пацієнтів і на бічну групу зубів 
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– у 11,4%. На фронтальні зуби було виготовлено 74,3% штифтових конструкцій 

у 52 пацієнтів, а на бічні зуби – 25,7% конструкцій у 18 пацієнтів. 

Серед коренево-куксових вкладок у 4 пацієнтів (5,7%) були виготовлені 

розбірні штифтові конструкції на корені молярів. Серед ускладнень при 

користуванні металевими коренево-куксовими вкладками зустрічалися їхнє 

розцементування, ускладнення пов‟язані з ендодонтичним лікуванням, 

розцементування штучних коронок, оголення шийки коронки зуба та тріщина 

кореня, що призвело до видалення.   

 

 

Рис. 3.3. Види штифтових конструкцій, застосовані при ортопедичному 

лікуванні пацієнтів 1 рік тому. 
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Рис. 3.4. Локалізація застосування штифтових конструкцій при 

ортопедичному лікуванні пацієнтів 1 рік тому. 

  

Серед хворих, яким ортопедичне лікування було проведено 3 роки тому, 

також переважали суцільнолиті коренево-куксові вкладки і скловолоконні 

штифти. У порівнянні з попереднім терміном, через 3 роки за допомогою 

коренево-куксових вкладок було відновлено корені, зруйновані на рівні або 

вище рівня ясен у 37 з 60 пацієнтів (61,7%) і скловолоконні штифти в 35,0% (21 

пацієнт). Також, у цій групі ми спостерігали корені, відновлені металевими 

анкерними штифтами в 2 пацієнтів (3,3%) (рис. 3.5, 3.6). На фронтальну групу 

коренів було виготовлено штифтові конструкції в 71,7% (43 пацієнти) і на бічну 

групу зубів – у 28,3% (17 пацієнтів). Серед ускладнень при користуванні 

металевими коренево-куксовими вкладками зустрічалися їхнє 

розцементування, ускладнення, пов‟язані з ендодонтичним лікуванням, 

оголення шийки коронки зуба. Серед ускладнень при застосуванні 

скловолоконних штифтів найбільш типовими були розцементування штучних 

коронок та загострення хронічного періодонтиту.   



65 

 

 

 

Рис. 3.5. Види штифтових конструкцій, застосовані при ортопедичному 

лікуванні пацієнтів 3 роки тому. 

 

Серед хворих, яким ортопедичне лікування було проведено 5 і більше 

років тому, переважали суцільнолиті коренево-куксові вкладки.  Відсоток 

скловолоконних штифтів невисокий, однак зросла кількість використаних 

металевих анкерних штифтів. У порівнянні з попереднім терміном, через 5 

років і більше за допомогою коренево-куксових вкладок було відновлено 

корені, зруйновані на рівні або вище рівня ясен у 36 з 50 пацієнтів (72,0%), 

скловолоконні штифти - у 12,0% (6 пацієнтів), а корені, відновлені металевими 

анкерними штифтами ми спостерігали у 8 пацієнтів (16,0%) (рис. 3.7, 3.8). 
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Рис. 3.6. Локалізація застосування штифтових конструкцій при 

ортопедичному лікуванні пацієнтів 3 роки тому. 

 

Більшість штифтових конструкцій були виготовлені на фронтальну групу 

коренів у 84,0% (42 пацієнти), а на бічну групу зубів – у 16,0% (8 пацієнтів). 

Серед ускладнень при користуванні металевими коренево-куксовими 

вкладками зустрічалися їхнє розцементування, ускладнення, пов‟язані з 

ендодонтичним лікуванням, тріщини коренів та їхні каріозні ураження, 

оголення кореня зуба, атрофія міжзубних перегородок. Серед ускладнень при 

застосуванні скловолоконних штифтів найбільш типовими були оголення 

кореня, розцементування штифта або штучної коронки та загострення 

хронічного періодонтиту. У пацієнтів, яким були застосовані анкерні штифти, 

було виявлено тріщини коренів та ускладнення ендодонтичного лікування 

(загострення хронічного періодонтиту). 
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Рис. 3.7. Види штифтових конструкцій, застосовані при ортопедичному 

лікуванні пацієнтів 5 років тому. 

 

 

Рис. 3.8. Локалізація застосування штифтових конструкцій при 

ортопедичному лікуванні пацієнтів 5 років тому. 

 

Отже, у віддалені терміни після протезування в практиці переважають 

металеві суцільнолиті коренево-куксові вкладки, застосування яких поряд із 

перевагами має і найбільше ускладнень, які призводять до руйнування коренів і 

необхідності їх видалення. Застосування скловолоконних штифтів має 
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найкращі віддалені результати, у порівнянні з коренево-куксовими вкладками і 

металевими анкерними штифтами.  

Нами встановлено, що відсутність коронкової частини зубів, поєднана з 

генералізованим пародонтитом, спостерігається в 74,8% обстежених хворих, а 

дефекти коронкової частини з відхиленням осі зуба по відношенню до зубної 

дуги, спостерігалися в 41,7% обстежених. Зокрема, при генералізованому 

пародонтиті 1-го ступеня розвитку зміну осі коренів було виявлено у 41,5% 

пацієнтів, а при генералізованому пародонтиті 2 ступеня розвитку зміну осі 

коренів зубів було виявлено в 58,5% пацієнтів. 

Нами встановлено, що в пацієнтів із 1-м ступенем розвитку 

генералізованого пародонтиту, як на верхній, так і на нижній щелепах 

переважало відхилення від осі зубів на 3-7°, (у середньому 5°). У хворих із 2 

ступенем розвитку генералізованого пародонтиту переважало зміщення зубів 

від осі на 8-11°, (у середньому 10°). Слід зазначити, що за локалізацією зубів із 

зміненою віссю при 1-му ступені генералізованого пародонтиту переважали 

центральні і латеральні різці верхньої щелепи (відповідно 7,5% та 11,3%). У 

пацієнтів із 2-м ступенем розвитку генералізованого пародонтиту найбільшу 

кількість зубів із зміненою віссю було виявлено на верхній щелепі, а саме 

латеральні і центральні різці (відповідно 15,1% і 11,3%). На нижній щелепі при 

2-му ступені розвитку генералізованого пародонтиту нами встановлено 

найбільший відсоток переважання зміненої вісі в різців (13,2%) та ікол (9,4%). 

Найбільш типовими ускладненнями при користуванні суцільнолитими 

металевими коренево-куксовими вкладками є їхнє розцементування, 

загострення хронічного періодонтиту, тріщини коренів та їхні каріозні 

ураження, оголення кореня зуба, атрофія міжзубних перегородок.  

Значно менший відсоток ускладнень спостерігається при застосуванні 

скловолоконних штифтів. При цьому, найбільш типовими були оголення 

кореня, розцементування штифта або штучної коронки та загострення 

хронічного періодонтиту. У пацієнтів, яким були застосовані анкерні штифти 
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найбільш часто було виявлено тріщини коренів, які призводили до необхідності 

видалення коренів і зміни плану ортопедичного лікування.  

Отримані результати вказують на високу поширеність дефектів твердих 

тканин зубів, які призводять до руйнування коронкової частини зубів і 

необхідності застосування сучасних штифтових конструкцій. Проведено 

детальний аналіз розподілу патології за локалізацією та стану коренів, твердих 

тканин і пародонта у пацієнтів із відсутністю коронкової частини до і після 

ендодонтичного лікування.  

Матеріали даного розділу висвітлені у наступних друкованих роботах: 

 1. Виклюк ІВ, Ожоган ЗР. Вивчення поширеності відсутності 

коронкової частини зуба. Український стоматологічний альманах. 2012;(1):60-

62 [31]. 
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РОЗДІЛ 4 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНЬ У СИСТЕМІ 

«СКЛОВОЛОКОННИЙ ШТИФТ – ДЕНТИН – РЕСТАВРАЦІЙНИЙ 

МАТЕРІАЛ» 

 

Для просторового комп'ютерного моделювання досліджуваних елементів 

та системи «скловолоконний штифт – дентин – реставраційний матеріал», 

застосовували редактор Solid Works 2007, який призначений для побудови 

об‟ємних твердотільних моделей. Визначення силових факторів, що мають 

місце в твердих тканинах і реставрації виконували за допомогою комп‟ютерної 

програми KOSMOS. 

Елементи модельованої системи, згідно наших допущень, є з таких 

матеріалів: тверді тканини зуба: емаль, дентин, композитні реставраційні 

матеріали, скловолоконні штифти, кобальт-хромовий сплав. Навантаження 

створювалось в адекватних межах, наближено до фізіологічних навантажень: 

вертикальне із силою 100Н (1,35 МПа) та дотичне в горизонтальній площині 

25Н (0,34 Мпа). 

Також нами розглянуто варіанти нахилу вісі кореня і штифта на 5⁰, 10⁰, 

15⁰ і 20⁰. У кожному варіанті розглянуто 2 види навантаження: на ріжучий край 

і піднебінну поверхню. Крім цього, у кожному варіанті проаналізовано 

розподіл напружень на штифт, корінь і куксу зуба.  

Представлено модель та результати розподілу навантажень на інтактний 

фронтальний різець (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. 3D модель інтактного фронтального різця. 

 

При дії навантажень у ділянці ріжучого краю на інтактний фронтальний 

різець верхньої щелепи нами встановлено, що вони розподіляються рівномірно 

по твердих тканинах коронкової частини і максимальними є в пришийковій 

ділянці з вестибулярної поверхні, у межах 2,7-3,3-5,4 МПа (рис.4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю інтактного фронтального різця верхньої щелепи. 

 

При дії навантажень із піднебінної поверхні також спостерігається їхній 

рівномірний розподіл по твердих тканинах коронкової частини, але в 
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пришийковій вестибулярній поверхні ці значення досягають 8,3-9,5 МПа (рис. 

4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці 

піднебінної поверхні інтактного фронтального різця верхньої щелепи. 

 

Нами представлені фізико-механічні властивості твердих тканин зуба та 

конструкційних матеріалів реставраційної системи «штифт-дентин-

реставраційний матеріал-штучна коронка», які використовували для створення 

3D моделі і моделювання напружень. Ураховували наступні фізико – механічні 

властивості твердих тканин зуба та конструкційних матеріалів: міцність на згин 

скловолоконного штифта понад 1500МПа, модуль еластичності 60Гпа, модуль 

пружності дентину 1,45e+010МПа, кераміки 7e+010МПа, а кобальтохромового 

сплаву 2,1e+11МПа. Представлено наступні результати моделювання 

навантажень на металеву куксову вкладку не відхилену від вісі кореня (рис. 

4.5). 

При застосуванні металевої куксової вкладки, яка співпадає з віссю 

кореня нами встановлено, що напруження передаються на штифтову частину 

вкладки і куксову частину зуба після навантаження на ріжучий край. Найбільші 

напруження спостерігаються в ділянці ріжучого краю куксової вкладки і 

становлять у межах 9-12 МПа, а також у пришийковій ділянці – 11-12,5 МПа. У 
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ділянці штифта вони складають 5-6 МПа, а розподіл по куксовій частині 

штифтової конструкції складає 7-9МПа (рис. 4.4). 

 

А) 

 

 

 

Б) 

 

Рис. 4.4. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю фронтального різця верхньої щелепи, відновленого металевою куксово-

кореневою вкладкою без відхилення від осі. А) – тиск в МПа, Б) – напруження 

за Мізесом. 
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Рис. 4.5. Модель кореня зуба, відновленого металевою коренево- 

куксовою вкладкою без відхилення від осі. 

 

При застосуванні металевої куксової вкладки, яка співпадає з віссю 

кореня, нами встановлено, що напруження після навантаження на піднебінну 

поверхню передаються на штифтову частину вкладки і куксову частину. 

Максимальні напруження спостерігаються в ділянці куксової частини вкладки і 

становлять в межах  14 – 28 МПа, а також у пришийковій ділянці з 

вестибулярної і оральної поверхонь– 18-22 МПа. У ділянці штифта вони є 

незначними, однак розподіляються чітко по межі прилягання куксової вкладки 

до дентину кореня 80-100 МПа (рис. 4.6). 
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А) 

 

Б) 

Рис. 4.6. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці 

піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, відновленого 

металевою куксово-кореневою вкладкою без відхилення від осі. А) – тиск у 

МПа, Б) – напруження за Мізесом. 

 

Нами представлено модель і результати розподілу навантажень при 

відновленні кореня зуба металевою коренево-куксовою вкладкою і відхиленням 

від вісі на 10⁰ (рис. 4.7).  
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Рис. 4.7. Модель відновлення кореня зуба металевою коренево-куксовою 

вкладкою і відхиленням від осі на 10⁰. 

 

При застосуванні металевої куксової вкладки, яка нахилена до вісі кореня 

на 10⁰, нами встановлено, що напруження передаються на штифтову частину 

вкладки і куксову частину після навантаження на ріжучий край. Максимальні 

напруження спостерігаються в ділянці ріжучого краю куксової вкладки і 

становлять в межах 10-12 МПа, а в пришийковій ділянці – 8-9МПа. У ділянці 

штифта вони складають 5-6 МПа, а розподіл по куксовій частині штифтової 

конструкції складає 7-8МПа (рис. 4.8). 
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А) 

 

Б) 

Рис. 4.8. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю фронтального різця верхньої щелепи, відновленого металевою куксово-

кореневою вкладкою з відхилення від осі на 10⁰. А) – тиск у МПа, Б) – 

напруження за Мізесом. 
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При застосуванні металевої куксової вкладки, яка нахилена до вісі кореня 

на 10⁰, нами встановлено, що напруження після навантаження на піднебінну 

поверхню передаються на штифтову частину вкладки і куксову частину. 

Максимальні напруження спостерігаються в ділянці куксової частини вкладки і 

становлять у межах 12-16 МПа, а також у пришийковій ділянці з вестибулярної 

і оральної поверхонь– 18-22 МПа. У ділянці штифта вони є незначними, однак 

розподіляються чітко по межі прилягання куксової вкладки до дентину кореня і 

становлять 10-12МПа (рис. 4.9). 

 

А) 

 

Б) 

Рис. 4.9. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці 

піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, відновленого 

металевою куксово-кореневою вкладкою з відхилення від осі на 10⁰. А) – тиск у 

МПа, Б) – напруження за Мізесом. 
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Нами представлено модель і результати розподілу навантажень при 

відновленні кореня зуба металевою коренево-куксовою вкладкою і відхиленням 

від осі на 15⁰ (рис. 4.10).  

 

 

Рис. 4.10. Модель відновлення кореня зуба металевою коренево-куксовою 

вкладкою і відхиленням від осі на 15⁰. 

 

При застосуванні металевої куксової вкладки, яка нахилена до вісі кореня 

на 15⁰, нами встановлено, що напруження передаються на штифтову частину 

вкладки і куксову частину після навантаження на ріжучий край. Максимальні 

напруження спостерігаються в ділянці ріжучого краю куксової вкладки і 

становлять в межах 10-13 МПа, а в пришийковій ділянці з оральної поверхні – 

12-15МПа. У ділянці штифта вони складають 5-7 МПа, а розподіл по куксовій 

частині штифтової конструкції відбувається по піднебінній поверхні і складає 

8-10МПа (рис. 4.11). 
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A) 

 

Б) 

Рис. 4.11. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю фронтального різця верхньої щелепи, відновленого металевою куксово-

кореневою вкладкою з відхиленням від осі на 15⁰. А) – тиск у МПа, Б) – 

напруження за Мізесом. 

 



81 

 

Також, нами представлено модель і результати розподілу навантажень 

при відновленні кореня зуба металевою коренево-куксовою вкладкою і 

відхиленням від вісі на 20⁰ (рис. 4.12).  

 

 

 

Рис. 4.12. Модель відновлення кореня зуба металевою коренево-куксовою 

вкладкою і відхиленням від осі на 15⁰. 

 

При застосуванні металевої куксової вкладки, яка нахилена до вісі кореня 

на 20⁰, нами встановлено, що напруження передаються на штифтову частину 

вкладки і куксову частину після навантаження на ріжучий край. Максимальні 

напруження спостерігаються в ділянці ріжучого краю куксової вкладки і 

становлять в межах 12-16 МПа, а в пришийковій ділянці з оральної поверхні – 

21-23МПа. У ділянці штифта вони складають 5-7 МПа, а розподіл по куксовій 

частині штифтової конструкції відбувається по піднебінній поверхні і складає 

12-14-16МПа (рис. 4.13). 
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А) 

 

 

Б) 

Рис. 4.13. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю фронтального різця верхньої щелепи, відновленого металевою куксово-

кореневою вкладкою з відхилення від осі на 20⁰. А) – тиск у МПа, Б) – 

напруження за Мізесом. 
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 При застосуванні металевої куксової вкладки, яка нахилена до вісі кореня 

на 20⁰, нами встановлено, що напруження після навантаження на піднебінну 

поверхню передаються на штифтову частину вкладки і куксову частину. 

Максимальні напруження спостерігаються в ділянці куксової частини вкладки і 

становлять в межах 13-18 МПа, а також у пришийковій ділянці з вестибулярної 

і оральної поверхонь – 20-25 МПа (рис. 4.14).  

 

А) 

 

Б) 

Рис. 4.14. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці 

піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, відновленого 

металевою куксово-кореневою вкладкою з відхилення від осі на 20⁰. А) – тиск у 

МПа, Б) – напруження за Мізесом. 
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У ділянці штифта вони є незначними, однак розподіляються чітко по межі 

прилягання куксової вкладки до дентину кореня і становлять 12-17МПа. 

Представлено модель і результати моделювання навантажень на 

скловолоконний штифт, не відхилений від вісі кореня (рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15. Модель кореня зуба, відновленого скловолоконним штифтом 

без відхилення від осі. 

 

При застосуванні скловолоконного штифта і реставрації кукси 

реставраційним матеріалом, яка співпадає з віссю кореня нами встановлено, що 

напруження після навантаження на ріжучий край рівномірно 

перерозподіляються на коронково - куксову частину. Максимальні рівномірні 

напруження спостерігаються в ділянці куксової частини реставрації і 

становлять в межах  від 0,4 до 1,2 МПа, а також у пришийковій ділянці з 

вестибулярної поверхні– 1,3-1,5 МПа. У ділянці штифта вони є незначними і 

складають 0,1 – 0,2 МПа (рис. 4.16).  
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А) 

 

 

Б) 

Рис. 4.16. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю фронтального різця верхньої щелепи, відновленого скловолоконним 

штифтом без відхилення від осі. А) – тиск у МПа, Б) – напруження за Мізесом. 
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При застосуванні скловолоконного штифта і реставрації кукси 

реставраційним матеріалом, яка нахилена під кутом 10⁰ до осі кореня, нами 

встановлено, що напруження після навантаження на ріжучий край рівномірно 

перерозподіляються на коронково - куксову частину. Максимальні рівномірні 

напруження спостерігаються в ділянці куксової частини реставрації з 

піднебінної поверхні ближче до ріжучого краю і становлять в межах  від 8,0 до 

12 МПа, а також у пришийковій ділянці з вестибулярної і піднебінної поверхні 

– 6-8 МПа. Вздовж вестибулярної і піднебінної поверхні вони є незначними і 

складають 3 – 5 МПа (рис. 4.17, 4.18).  

 

 

 

Рис. 4.17. Модель кореня зуба, відновленого скловолоконним штифтом і 

відхилення від осі на 10⁰ . 
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А) 

 

Б) 

 

Рис. 4.18. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю фронтального різця верхньої щелепи, відновленого скловолоконним 

штифтом з відхилення від осі на 10⁰. А) – тиск у МПа, Б) – напруження за 

Мізесом. 
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При застосуванні скловолоконного штифта і реставрації кукси 

реставраційним матеріалом, яка нахилена під кутом 10⁰ до осі кореня, нами 

встановлено, що напруження після навантаження на оральну поверхню 

рівномірно перерозподіляються на коронково - куксову частину. Рівномірні 

напруження спостерігаються в ділянці куксової частиниз піднебінної поверхні в 

зоні навантаження і становлять у межах  від 8,0 до 10 МПа. Максимальні 

напруження виявлені нами в пришийковій ділянці з вестибулярної поверхні 20-

22 МПа і піднебінної поверхні – 26-32 МПа. Уздовж вестибулярної і 

піднебінної поверхні в зоні ріжучого краю вони є незначними і складають 2 – 4 

МПа (рис. 4.19).  

 

 

А) 
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Б) 

  

Рис. 4.19. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці 

піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, відновленого 

скловолоконним штифтом з відхилення від осі на 10⁰. А) – тиск у МПа, Б) – 

напруження за Мізесом. 

 

При застосуванні скловолоконного штифта і реставрації кукси 

реставраційним матеріалом, яка нахилена під кутом 15⁰ до осі кореня, нами 

встановлено, що напруження після навантаження на ріжучий край рівномірно 

перерозподіляються на коронково - куксову частину. Максимальні рівномірні 

напруження спостерігаються в ділянці куксової частини реставрації з 

піднебінної поверхні ближче до ріжучого краю і становлять в межах  від 9,0 до 

16 МПа, а також у пришийковій ділянці з вестибулярної поверхні 2,4 - 3 МПа і з 

піднебінної поверхні – точково  21-24 МПа. Уздовж вестибулярної і піднебінної 

поверхні вони є незначними і складають 3 – 5 МПа (рис. 4.20, 4.21).  
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Рис. 4.20. Модель кореня зуба, відновленого скловолоконним штифтом і 

відхилення від осі на 15⁰ . 

 

 

А) 
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Б) 

 

Рис. 4.21. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю фронтального різця верхньої щелепи, відновленого скловолоконним 

штифтом з відхилення від осі на 15⁰. А) – тиск у МПа, Б) – напруження за 

Мізесом. 

  

При застосуванні скловолоконного штифта і реставрації кукси 

реставраційним матеріалом, яка нахилена під кутом 15⁰ до вісі кореня нами 

встановлено, що напруження після навантаження на оральну поверхню 

рівномірно перерозподіляються на коронково - куксову частину. Рівномірні 

напруження спостерігаються в ділянці куксової частини реставрації з 

піднебінної поверхні в зоні навантаження і становлять в межах  від 3,0 до 8 

МПа. Максимальні напруження виявлені нами у пришийковій ділянці з 

піднебінної поверхні 28-32 МПа і з вестибулярної поверхні незначні – 16-19 

МПа. Вздовж вестибулярної і піднебінної поверхні в зоні ріжучого краю вони є 

незначними і складають 2,4– 3,2 МПа (рис. 4.22).  
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А) 

 

Б) 

Рис. 4.22. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці 

піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, відновленого 

скловолоконним штифтом з відхилення від осі на 15⁰. А) – тиск у МПа, Б) – 

напруження за Мізесом. 
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При застосуванні скловолоконного штифта і реставрації кукси 

реставраційним матеріалом, яка нахилена під кутом 20⁰ до вісі кореня нами 

встановлено, що напруження після навантаження на ріжучий край рівномірно 

перерозподіляються на коронково - куксову частину. Мінімальні напруження 

виникають у ділянці всієї вестибулярної поверхні і становлять 1,8-2,7 МПа. 

Максимальні рівномірні напруження спостерігаються в ділянці куксової 

частини реставрації з піднебінної поверхні ближче до ріжучого краю і 

становлять у межах  від 10 до 16 МПа, а також у пришийковій ділянці з 

піднебінної поверхні – точково  19-25 МПа (рис. 4.23, 4.24).  

 

 

 

Рис. 4.23. Модель кореня зуба, відновленого скловолоконним штифтом і 

відхилення від осі на 20⁰ . 
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А) 

 

Б) 

Рис. 4.24. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю фронтального різця верхньої щелепи, відновленого скловолоконним 

штифтом з відхилення від осі на 20⁰. А) – тиск у МПа, Б) – напруження за 

Мізесом. 
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При застосуванні скловолоконного штифта і реставрації кукси 

реставраційним матеріалом, яка нахилена під кутом 20⁰ до вісі кореня нами 

встановлено, що напруження після навантаження на оральну поверхню 

рівномірно перерозподіляються на коронково - куксову частину. Рівномірні 

напруження спостерігаються в ділянці куксової частини реставрації з 

піднебінної поверхні в зоні навантаження і становлять у межах  від 4 до 8 МПа. 

Найвищі максимальні напруження виявлені нами в пришийковій ділянці з 

піднебінної поверхні 29-37 МПа і з вестибулярної поверхні незначні – 20-26 

МПа. Уздовж вестибулярної поверхні напруження є незначними і становлять 2-

5 МПа, а з піднебінної поверхні і в зоні ріжучого краю вони є також 

незначними і складають 4– 10 МПа (рис. 4.25).  

 

 

Рис. 4.25. Розподіл навантажень при прикладанні сили в ділянці 

піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, відновленого 

скловолоконним штифтом з відхилення від осі на 20⁰. 

 

Отже, за результатами проведених математичних розрахунків і 

математичного моделювання напружень у системі «скловолоконний штифт – 

дентин – реставраційний матеріал» нами встановлено, що при зміні осі кореня 
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найбільш оптимальні напруження, виникають при використанні 

скловолоконних штифтів, у порівнянні з суцільнолитими коренево-куксовими 

металевими вкладками. У даному розділі представлено результати розподілу 

напружень у пришийковій ділянці та ділянці ріжучого краю, із вестибулярної, 

оральної або контактних поверхонь. Проаналізовано розподіл напружень у 

ділянках прилягання штифтів до дентину кореня. Найменші напруження в 

досліджуваній системі спостерігалися при зміні осі коренів зубів на 5⁰ і 10⁰ та 

їхньому відновленні скловолоконними штифтами. Напруження, які виникають 

при застосуванні металевих суцільнолитих коренево-куксових вкладок і при 

нахилі осі кореня на 20⁰, можуть призводити до ускладнень, які проявляються 

тріщинами коренів та відломом стінки кореня зуба, розцементуванням 

штифтової конструкції. 

1. Виклюк ІВ, Ожоган ЗР, Обідняк ВЗ, винахідники;Івано-

Франківський НМУ,патентовласник. Внутрішньокореневий штифт. Патент 

України № 70408. 11 чер. 12 [28]. 

2. Виклюк ІВ, Ожоган ЗР. Методика відновлення твердих тканин зуба 

при різних ступенях нахилу кореня й коронкової частини зуба. Современная 

стоматология. 2015;(1):78-80 [120]. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ 

МЕТОДИКИ ВІДНОВЛЕННЯ КОРОНКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗУБІВ 

 

5.1 Запропоновані методики діагностики і відновлення коронкової 

частини зубів 

При виконанні дослідження нами запропоновано пристрій, призначений 

для визначення параметрів розташування зубів і коренів зубів, який може бути 

застосований при відновленні положення і зміни осі зубів у зубному ряду 

пацієнта. 

Актуальність проблеми пов‟язана з тим, що в Україні, як і в цілому світі, 

відновлення втраченої коронкової частини зуба зумовлює створення штучної 

коронкової опори – штифта, що вводиться в кореневий канал замість 

втраченого природного зуба в пацієнтів. Найбільшого поширення в 

стоматологічній практиці та в пацієнтів, набули саме скловолоконні штифти, 

унаслідок того, що вони є найбільш придатними для відновлення жувальної 

функції, мови, естетичного вигляду. Проте ознаками, що перешкоджають 

широкому застосуванню того чи іншого штифта, є процес встановлення його в 

кореневому каналі, який є технологічно складним, що обумовлено 

необхідністю визначення параметрів розташування зубів, а саме визначення 

кута нахилу осі зуба та його відстань від оклюзійної площини зубного ряду з 

метою підбору відповідного скловолоконного штифта. 

Відомий пристрій для визначення параметрів розташування зубів, що 

містить корпус із коловою шкалою і опорною площиною, яка призначена для 

базування на площині, відносно якої визначається кут нахилу зуба. При 

встановленні пристрою проводять відлік кута нахилу зуба, що знаходиться в 

вестибулярному положенні. Однак, даний пристрій не гарантує отримання 

точних результатів при вимірюванні кута нахилу зуба, через велику відстань осі 

зуба від шкали пристрою. Крім того, недоліком є те, що вимірювання можна 

проводити тільки з однієї сторони – вестибулярної. 
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Також відомим на даний час є пристрій для визначення параметрів 

розташування зубів, що містить корпус, скомпонований із проградуйованим 

вузлом вимірювання зі стопорним гвинтом. При цьому, корпус виконаний у 

формі округленого пластинчастого сектора з коловою шкалою та опорною 

площиною, а вузол вимірювання виконано у вигляді стрілки з лінійною 

шкалою, що закріплена за допомогою осі в корпусі. Крім того, центр обертання 

стрілки відносно корпуса співпадає з центром колової шкали, а нульова 

позначка лінійної шкали співпадає з проекцією опорної поверхні корпуса на 

площину стрілки і напрям зростання шкали співпадає з напрямом кінця стрілки. 

Але й цей пристрій теж не гарантує отримання точних результатів при 

вимірюванні кута нахилу зуба, що обумовлено конструктивним його 

виготовленням, зокрема вимогою до проекційної відповідності позначок 

колової і лінійної шкали, так і тим, що вимірювання проводиться тільки з однієї 

сторони – вестибулярної. 

Нами поставлено завдання створення нового більш удосконаленого 

пристрою, придатного для вимірювання кута нахилу при зміні осі зуба, шляхом 

конструктивних змін, що дозволить забезпечити розширення функціональних 

можливостей пристрою і одночасно, проводити оперативне та якісне 

вимірювання. 

Прилад складається з дуги, виготовленої з гнучкого дроту, на якому 

знаходиться вимірювальна планка (градуйована в мм лінійка), яка фіксується за 

допомогою штопорного гвинта в певному положенні та еталонного штифта. 

При відкручуванні гвинта вимірювальна планка має можливість 

переміщуватись уздовж дуги та фіксуватись навпроти потрібного кореня зуба. 

За рахунок гнучкої дротяної дуги її можна адаптувати відповідно зубній 

дузі конкретно в кожному клінічному випадку та зафіксувати за допомогою 

рідкого композиту в стабільному положенні. Еталонний штифт – це металевий 

стержень різного діаметру – 0,8 – 2,5 мм, довжина якого складає 20 – 25 мм, що 

відповідає коренево-коронковій. 
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За рахунок сукупності ознак, а саме, що пристрій виконаний як дуга, яка 

фіксується рідким композитом, забезпечується регулююче індивідуальне 

встановлення дуги безпосередньо до зубної дуги пацієнта та є можливість 

переміщення вимірювальної планки по її поверхні, маємо достатнє рішення для 

виконання поставленої задачі. 

Поряд із цим, запропоноване конструктивне виконання вимірювальної 

планки, насамперед прорізи під еталонні штифти дає нам змогу, при 

використанні останніх, визначити кут нахилу осі зуба не тільки з однієї сторони 

(вестибулярної), але й з протилежної сторони (язикової та піднебіння), а також 

із боків. При цьому, за рахунок наявності на вимірювальній планці лінійної 

шкали з обох сторін, як і те, що пропонується використовувати набір еталонних 

штифтів визначених розмірів, маємо можливість проводити необхідну 

корекцію підчас проведення вимірювання безпосередньо до наявного дефекту в 

ротовій порожнині пацієнта. 

Пристрій складається з корпусу (1) у формі дуги з гнучкого 

циліндричного матеріалу, наприклад дроту, на якому з можливістю 

поступового переміщення в горизонтальній площині влаштована вимірювальна 

планка (2) із стопорним гвинтом (3). При цьому, планка (2) оснащена з обох 

горизонтальних сторін позначками лінійної шкали (4), а також має 

горизонтальну прорізь (5) під дугу та вертикальну прорізь (6) під еталонні 

штифти (7) (на рис. 5.1 показано лінійну шкалу з одної сторони і еталонний 

штифт). 

При цьому, кожен пристрій споряджений набором еталонних штифтів (7) 

визначених розмірів, а при застосуванні пропонується використовувати рідкий 

композит для фіксації його до зубної дуги пацієнта (рис. 5.1). 

Запропонований прилад застосовується наступним чином.  

У попередньо ендодонтично підготовлений кореневий канал 

встановлюється визначеного розміру один із набору еталонних штифтів (7), що 

підібраний до відповідної скловолоконної конструкції. Потім пристрій корпусу 

(1) у формі дуги, що скомпонований з вимірювальною планкою (2) із 
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стопорним гвинтом (3) встановлюється в ротовій порожнині пацієнта, а саме 

безпосередньо дугу пристрою припасовують до зубної дуги пацієнта по 

фронтальних ріжучих краях та за допомогою рідкого композиту фіксують її у 

чотирьох точках у ділянці бічних зубів. Далі вимірювальна планка (2), шляхом 

переміщення по дузі, встановлюється в проекції кореневого каналу (навпроти 

еталонного штифта) зруйнованого зуба та за допомогою стопорного гвинта (3) 

фіксується в горизонтальному положенні. 

 

Рис. 5.1. Пристрій для визначення параметрів розташування зубів. 

 

Встановлений таким чином пристрій дає змогу по відліку позначок 

лінійної шкали (4) визначити відстань у міліметрах від дуги пристрою до 

еталонного штифта, що відповідає відхиленню коронкової частини кореня зуба 

від зубної дуги. При чому кут, що утворюється між вимірювальною планкою і 

еталонним штифтом, відповідає куту зміни осі зуба, відповідно до цього і 

підбирають та встановлюють вибраний скловолоконний штифт. За допомогою 

математичних розрахунків, встановлено, що відстань 2-3 мм відповідає зміні 

осі коронкової частини на 5°, 4-5мм - 10°, 6-7мм - 15°.  

Також, нами запропоновано внутрішньокореневий штифт, який 

призначений для відновлення кукси зуба з одночасною зміною кута нахилу 
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зуба. Запропонований внутрішньокореневий штифт містить коронкову і 

кореневу частини, причому коронкова і коренева частини виготовлені з 

скловолоконного матеріалу, а коронкова частина виконана під кутом нахилу 5°, 

10°, 15° або 20° відносно осі кореневої частини, крім того коронкова частина у 

формі циліндра виконана довжиною до 7 мм, і коренева у формі конуса – 

довжиною щонайменше 10 мм. Для відновлення втраченої коронкової частини 

зуба в більшості випадків застосовують стандартні штифтові конструктивні 

елементи:коронкову-кореневу вкладку та штифт (анкерний, вуглецевий чи 

скловолоконний). Поряд із цим, ми часто спостерігаємо руйнування коронкової 

частини зубів при захворюваннях пародонту, що супроводжується 

розходженням коренів, особливо, у фронтальній ділянці. Такі клінічні ситуації 

ставлять задачі, які вимагають удосконалення штифтової конструкції, саме для 

відновлення кукси зуба при зміні його осі, завдяки вимірюванню кута нахилу 

між кореневою частиною зуба та вестибулярною площиною (зубною дугою) із 

метою подальшого протезування. 

Відома комбінована суцільнолита штифтова куксова вкладка, що 

виконана з можливістю фіксування в корені зуба і має  внутрішньокореневу, 

надкореневу частини, котрі містять пришийкову зону, облицьовану біологічним 

керамічним матеріалом та зону сполучнотканинного прикріплення, яка має 

покриття, а надкоренева частина має над‟ясенний виступ (патент України, 

№11666, U, А61С 8/00, Бюл. №1, 2006).  Однак, недоліком даної штифтової 

конструкції є її висока жорсткість, що обумовлена виготовленням вкладки з 

металевого сплаву, котрий сприяє розколу кореня. Крім того, виготовлення 

виробу є довготривалим, складним і вимагає для виконання спеціального 

пристрою та відповідну обробку. 

Також, відомим є внутрішньокореневий штифт, що містить коронкову і 

кореневу частини, причому, коронкова частина виконана у вигляді циліндра з 

кільцеподібними проточками і насічкою, а в його торці сформований 

внутрішній багатогранник, крім того, коренева частина виконана у вигляді 

стержня з пазами уздовж його осі і перериваною через коронкову різь (патент 
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України, №29064, А, А61С 13/00, Бюл. ;4, 2001р.). Проте даний штифт 

неможливо застосувати при потребі відновлення культі зуба з зміною осі 

останнього. Унаслідок того, що коронкову частину, в якої змінено кут нахилу 

зуба, можливо відновити тільки при відповідності кореневого каналу до 

внутрішньокореневого штифта зумовлено конструктивним виготовленням 

штифта. В іншому випадку, через коронкову різь та паз уздовж осі виникають 

ділянки підвищеного навантаження, що сприяє розколу кореня при дії 

жувального тиску. 

Нами поставлено задачу нової більш удосконаленої конструкції штифта, 

який був би придатним для відновлення кукси з одночасною зміною кута 

нахилу зуба, шляхом конструктивних змін виробу, що дозволить розширити 

функціональні властивості внутрішньокореневих штифтів та забезпечить 

ефективне і якісне ортопедичне лікування. Поставлена задача вирішується тим, 

що внутрішньокореневий штифт, який містить коронкову і кореневу частини, 

згідно з корисною моделлю, коронкова частини виготовлені з скловолоконного 

матеріалу, причому коронкова частина виконана під кутом нахилу 5°, 10°, 15°, 

20° відносно осі кореневої частини, крім того, коронкова частина у формі 

циліндра виконана довжиною до 7 мм, а коренева у формі конуса- довжиною 

щонайменше 10 мм. 

За рахунок того, що запропоновано новий тип штифтів, в яких коронкова 

частина виконана під кутом нахилу 5°, 10°, 15°, 20° відносно осі кореневої 

частини, дає нам змогу відповідно до того, як вимагає клінічна ситуація, 

підбирати необхідний штифт, котрий відповідає відхиленню коронкової 

частини зуба по відношенню до зубної дуги, тобто, із зміною осі його 

коронкової частини, чим запобігаємо розколу зуба. При цьому, і за рахунок 

того, що коли штифт виготовлено з скловолоконного матеріалу досягнуто 

рівномірного розподілу навантаження на всю поверхню кореня при 

жувальному навантаженні на відновлений зуб, а модуль його пружності 

відповідає модулю пружності дентину кореня, чим мінімізується розкол зуба. У 

той же саме час, запропонована форма та параметри штифта, які були отримані 
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шляхом лабораторних та клінічних випробувань обумовлюють надійне 

функціонування внутрішньокореневого штифта. 

Отож, унаслідок такого пропонованого комплексного підходу стало 

можливим виконання поставленої здачі створення нового 

внутрішньокореневого штифта, придатного для відновлення кукси з 

одночасною зміною кута нахилу зуба, котрий дозволяє розширити 

функціональні властивості внутрішньокореневих штифтів та забезпечує 

ефективне і якісне ортопедичне лікування відновленого зуба. 

Суть корисної моделі пояснюється таким кресленням (рис. 5.2). 

На кресленні схематично зображено внутрішньокореневий штифт із 

зміненою віссю коронкової частини зуба. 

Штифт, що виготовлений із скловолоконного матеріалу, складається з 

коронкової частини (1) і кореневої частини (2). При цьому (згідно з корисною 

моделлю), коронкова частина (1) у формі циліндра виконана під кутом нахилу 

5, 10, 15, 20 відносно осі кореневої частини (2) у виконаній формі конуса. 

(Корінь і коронка відновленого зуба на кресленні не позначені). 

Штифт, що пропонується, використовується таким чином. 

Попередньо визначається відхилення (зміну) осі коронкової частини зуба 

по відношенню до зубної дуги, що коливається в межах 5°, 10°, 15°, 20°.
. 
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Рис. 5.2. Схематичне зображення скловолоконного штифта. 

 

Наприклад, (як показано на кресленні визначено, що коронкова частина 

11 зуба розташована  вестибулярно по відношенню до зубної дуги зі зміною осі 

на 20°. Далі беремо штифт із кутом нахилу 20° (із зміною осі на 20°) та 

вставляємо в підготовлений кореневий канал шляхом фіксації кореневої 

частини 2 цементом подвійного твердіння «Panavia» (Kuraray). Коронкову 

частину 1 зуба відновлюємо за допомогою композитного матеріалу «Photokor». 

Пропонований внутрішньокореневий штифт є придатним для відновлення 

кукси зуба при зміненій осі останнього, тобто, при зміненому куті нахилу 

коронкової частини зуба відносно його кореневої частини. 

Отже, внутрішньокореневий штифт, що містить коронкову і кореневу 

частини, який відрізняється тим, що коронкова і коренева частини виготовлені 

зі скловоконного матеріалу, причому коронкова частина виконана під кутом 

нахилу 5°, 10°, 15°, 20
О 

 відносно осі кореневої частини, крім того, коронкова 

частина у формі циліндра виконана довжиною до 7 мм, і коренева у формі 
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конуса- довжиною щонайменше 10 мм. Еталонний набір запропонованих 

скловолоконних штифтів для відбудови кукси зуба, представлений на рис. 5.3. 

 

 

Рис. 5.3. Еталонний набір штифтів для відбудови кукси зубів із зміненою 

віссю. 

Перед ортопедичним лікуванням нами проводилося клінічне обстеження 

пацієнтів із врахуванням стану слизової оболонки ротової порожнини, виду 

прикусу, стану пародонта зубів, стану слизової оболонки ясен, індексу 

руйнування оклюзійної поверхні зубів. Також, проводили рентгенологічне 

обстеження пацієнтів із застосуванням прицільної рентгенографії або 

ортопантомографії.  

Для досягнення поставленої мети нами було проведено обстеження 127 

пацієнтів, в яких були зруйновані тверді тканини коронкової частини зубів 

(ІРОПЗ понад 80%) та наявні захворювання пародонта. Із метою діагностики 

стану тканин пародонта ми вивчали показники індексу кровоточивості ясенних 

сосочків РВІ, проби Шиллера-Писарева, вимірювали глибину пародонтальних 

кишень, проводили визначення кута нахилу осі зуба та його відстані від 

оклюзійної площини зубного ряду. Для визначення гігієнічного стану в ділянці 

відновлених кукс зубів нами використано індекс Sillness – Loe. Клінічні 

дослідження доповнювали проведенням рентгенологічних досліджень, зокрема, 
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прицільної, ортопантомографії та комп‟ютерної томографії, за допомогою яких 

визначали рівень резорбції кісткової тканини з вестибулярної, оральної та 

апроксимальних поверхонь. Визначення параметрів розташування зубів 

проводили за розпрацьованою нами методикою та за допомогою 

запропонованого пристрою, який визначає кут нахилу осі кореня та його 

відстані від оклюзійної площини зубного ряду (рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4. Запропонований пристрій, який визначає кут нахилу осі кореня 

на моделі. 

 

Відновлення втраченої кукси зуба проводили з застосуванням 

запропонованого набору скловолоконних штифтів із зміненою віссю на 5°, 10°, 

15° (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5. Набір запропонованих скловолоконних штифтів із зміненою 

віссю. 

  

При клінічному обстеженні встановлено, що в 74,8% хворих відсутність 

коронкової частини зубів, поєднана з захворюваннями пародонта. При цьому 

руйнування коронкової частини зумовлене відхиленням осі зуба по 

відношенню до зубної дуги, спостерігалося в понад 41,7% обстежених. 

При виконанні дослідження нами було застосовано методику 3D 

сканування ротової порожнини пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 

Нами було застосовано внутрішньоротовий 3D сканер 3 SHAPE і 3D сканер 3 

SHAPE для сканування моделей і відбитків та внутрішньокореневі направляючі 

для діагностики глибини відпрепарованого кореневого каналу, його форми і 

вісі нахилу.  

Із застосуванням 3D сканера 3 SHAPE було обстежено 35 пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів і зруйнованою коронковою частиною, яка була 

відновлена за запропонованою методикою. 

Нами проводилося сканування зубних рядів обстежених пацієнтів до 

лікування і сканування після розпломбування каналу на відповідну глибину і 

під певний діаметр штифта. Далі в кореневі канали вводили спеціальні 

направляючі стержні для сканування і проводили сканування 

внутрішньоротовим сканером з введеними направляючими. На комп‟ютерній 
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3D моделі вимірювали нахил коренів. За отриманими даними підбирали 

відповідний штифт для зміни вісі кореня (5°, 10° або 15°) (рис. 5.6, 5.7, 5.8). 

Після підбору штифтів проводили їхню фіксацію і відбудову кукси зуба 

світлополімерними матеріалами за загальноприйнятими методиками. Потім 

виготовляли ортопедичну конструкцію на відновлені кукси зуба, згідно з 

показаннями (рис. 5.9, 5.10).  

У певних клінічних ситуаціях проводили спеціальну підготовку коренів із 

зміненою віссю та отримували подвійні відбитки силіконовими матеріалами за 

допомогою відповідного шприца для введення силіконового матеріалу в 

розпломбований кореневий канал. За відбитками отримували моделі з 

високоміцних сортів гіпсу і сканували їх у 3D сканері для отримання 

тривимірної комп‟ютерної моделі. Далі проводили оцінку моделі за методикою 

описаною вище.  

 

Рис. 5.6. 3D модель зубного ряду зі сканованими направляючими для 

визначення кута нахилу коренів з вестибулярної поверхні. 
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Рис. 5.7. 3D модель зубного ряду зі сканованими направляючими для 

визначення кута нахилу коренів у боковій проекції. 

 

 

Рис. 5.8. 3D модель зубного ряду зі сканованими направляючими для 

визначення кута нахилу коренів у бічній ділянці зубного ряду. 
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Рис. 5.9. Модель зубного ряду і скловолоконні штифти для зміни кута 

нахилу коренів у бічній ділянці зубного ряду нижньої щелепи. 

 

Рис. 5.10. Модель зубного ряду і припасовані скловолоконні штифти для 

відновлення кукси зуба в бічній ділянці зубного ряду нижньої щелепи. 

 

На рисунках 5.11-5.17 представлено методику сканування інтраоральним 

сканером 3SHAPE штифтів і запропонованого пристрою, а також вимірювання 

нахилу вісі коренів.  
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Рис. 5.11. 3D скан визначення кута нахилу вісі зубів за допомогою 

стандартних штифтів, вид збоку. 

 

 

Рис. 5.12. 3D скан визначення кута нахилу вісі верхніх зубів за 

допомогою стандартних штифтів відносно дуги пристрою. 
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Рис. 5.13. 3D скан визначення кута нахилу вісі коренів зубів за 

допомогою стандартних штифтів, вид зверху. 

 

 

Рис. 5.14. 3D скан встановлених штифтів із визначеною зміненою віссю, 

вид зверху. 
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Рис. 5.15. 3D скан встановлених штифтів із визначеною зміненою віссю, 

вид із вестибулярної поверхні 

 

 

  

Рис. 5.16. 3D скан встановлених штифтів із визначеною зміненою віссю, 

відповідно до форми зубної дуги, вид справа. 
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Рис. 5.17. 3D скан встановлених штифтів із визначеною зміненою віссю, 

відповідно до необхідної форми зубної дуги, вид зліва 

 

Нами встановлено, що при генералізованому пародонтиті 1-го ступеня 

зміну осі коренів було виявлено в 41,5% пацієнтів, а при генералізованому 

пародонтиті 2-го ступеня розвитку зміну осі коренів зубів було виявлено в 

58,5% пацієнтів. 

Слід зазначити, що за локалізацією зубів із зміненою віссю при 1 ступені 

ГП переважали центральні і латеральні різці верхньої щелепи (відповідно 7,5% 

та 11,3% серед хворих із зміненою віссю). На нижній щелепі відмічено 

переважання відхилення вісі різців у 11,3% обстежених. У пацієнтів із 2-м 

ступенем розвитку генералізованого пародонтиту найбільшу кількість зубів із 

зміненою віссю складали латеральні і центральні різці (відповідно 15,1% і 

11,3% обстежених). На нижній щелепі – нами встановлено найбільший відсоток 

переважання зміненої вісі в різців (13,2%) та ікол (9,4%). 

Отже, нами запропоновано пристрій для вимірювання вісі коренів і набір 

скловолоконних штифтів для відновлення кукси зубів із зміненою віссю при 

генералізованому пародонтиті і встановлено, що в пацієнтів із 1 ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, як на верхній, так і на нижній щелепах 
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переважало відхилення від осі зубів на 3-7°. У хворих із 2 ступенем розвитку 

генералізованого пародонтиту переважало зміщення зубів від осі на 8-11°.  

 

5.2. Клінічна оцінка запропонованих методів лікування пацієнтів з 

відсутністю коронкової частини зубів і генералізованим пародонти том 

При виконанні роботи обстежених нами пацієнтів було розділено на 

наступні групи: 

1 група – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, яким ортопедичне лікування 

проведено штифтовими металевими суцільнолитими коренево-куксовими 

вкладками (60 пацієнтів) 

1А – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, без відхилення коренів від осі, яким 

ортопедичне лікування проведено штифтовими металевими суцільнолитими 

коренево-куксовими вкладками (23 пацієнти). 

1Б – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, із відхиленням коренів від осі, яким 

ортопедичне лікування проведено штифтовими металевими суцільнолитими 

коренево-куксовими вкладками (37 пацієнтів). 

2 група - хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, яким ортопедичне лікування 

проведено скловолоконними системами (67 пацієнтів). 

2А – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, без відхилення коренів від осі, яким 

ортопедичне лікування проведено скловолоконними системами (28 пацієнтів). 

2Б – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, із відхиленням коренів від осі, яким 

ортопедичне лікування проведено запропонованими скловолоконними 

штифтами (39 пацієнтів). 
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Нами була застосована наступна схема комплексного лікування пацієнтів 

із дефектами твердих тканин зубів та генералізованим пародонтитом. 

Обстеженим нами хворим перед і після відновлення кукси зуба за 

запропонованими методиками з використанням скловолоконих штифтів 

проводили місцеве лікування, незалежно від ступеня важкості та активності 

запального процесу тканин пародонта, яке включало гігієнічне навчання 

пацієнтів, проведення професійної гігієни, санацію ротової порожнини. Для 

чищення зубів пацієнтам рекомендували зубні пасти «Parodontax», 

«Sensodyne». Місцева фармакотерапія проводилася зі застосуванням гелю 

«Метрогіл Дента» 10% - для аплікацій. Загальне лікування полягало в 

призначенні вітамінотерапії (Аскорутин), загальнозміцнюючих засобів 

(препарати Omega 3) та раціональної дієти. Окрім цього, у комплекс лікування 

входило усунення травматичної оклюзії і при генералізованому пародонтиті 1-

2-го ступеня і глибині пародонтальних кишень до 4,5 мм за показаннями 

проводили закритий кюретаж. Під час відновлення кукси зуба і дефектів 

твердих тканин коронкової частини зубів усім хворим застосовувалася дана 

схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту.  

Зокрема, «Метрогіл дента» - стоматологічний гель для ясен, діючими 

речовинами якого є метронідазол і хлоргексидин, застосовували місцево 2 рази 

на добу, тривалістю 7-10 діб. Показаний при захворюваннях тканин пародонту 

(гінгівіт, пародонтит) та за умов травматичних уражень слизової оболонки 

ротової порожнини. Розчин мірамістину 0,01% - містить катіонний антисептик 

мірамістин, який має протимікробну дію на грампозитивну і грамнегативну, 

аеробну і анаеробнумікрофлору у вигляді монокультур і мікробних асоціацій. 

Застосовували у вигляді полоскань 2 рази на добу.  Препарати Omega 3 – 

гіполімідемічні препарати, суміші з високим вмістом ефірів омега-3 

поліненасичених жирних кислот, а також пальмітинової, лінолевої, олеїнової та 

інших жирних кислот. Препарати використовувалися при загальній терапії 

хворих на генералізований пародонтит, як інгібітор агрегації форменних 

елементів, підвищує пластичність еритроцитарних мембран, покращує їхні 
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фізичні можливості, сприяє поліпшенню реологічних властивостей крові. 

Призначали перорально по 1 г (2 капсули) 1-2 рази на добу, курсами по 4 тижні.  

Аскорутин – препарат, що впливає на процеси тканинного обміну, 

знижуючи проникність і ломкість капілярів, має антиоксидантну дію. 

Призначали дозування - 1 табл. 2-3 рази на добу, 14 діб.  

Індекс кровоточивості ясенних сосочків РВІ визначали шляхом 

зондування ясенних сосочків з оральної та з вестибулярної поверхні зубів. 

Пробу Шиллера-Писарева вираховували в балах, які відображають йодне число 

Свракова. Для визначення гігієнічного стану в ділянці відновлених кукс зубів 

нами використано індекс Sillness – Loe, за яким оцінювали наявність зубного 

нальоту на дистальній, медіальній, вестибулярній та язиковій поверхнях зубів. 

Аналіз показників порівнювали перед лікуванням і через 1, 3 і 6 місяців після 

ортопедичного лікування. Протезування проводилося металокерамічними 

штучними коронками і на основі оксиду циркону. 

Отримані результати вказують на достовірне покращення індексів РВІ та 

Sillness – Loe і проби Шиллера-Писарева через 1, 3 і 6 місяців після фіксації 

запропонованих штифтових конструкцій, у порівнянні з рівнем перед 

лікуванням. Такі показники свідчать про високу ефективність лікування із 

застосуванням запропонованих штифтів із зміненою віссю, зниження 

запального процесу і покращення гігієнічного стану в ділянці відновлених кукс 

зубів.  

Одними із основних клінічних критеріїв оцінки якості штифтових 

конструкцій є аналіз ступеня кровоточивості ясен і рівня гігієни в ділянці 

відновленої кукси зуба і ортопедичної конструкції.  

Проведений аналіз динаміки індексу кровоточивості ясен в обстежених 

хворих 1А групи вказує, що до лікування він становив (2,5±0,3) бала, а через 1 

місяць після лікування достовірно покращувався до рівня (0,4±0,1) бала, р<0,05. 

Через 3 місяці після лікування він практично залишався на досягнутому рівні і 

складав (0,43±0,1), а через 6 місяців досягав (0,86±0,1) бала (рис. 5.18). 
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Рис. 5.18. Динаміка зміни показників індексу кровоточивості ясен (ІК) у 

обстежених хворих 

 

Гігієнічний індекс Sillness – Loe до лікування становив (2,55±0,4) бала. 

Через 1 місяць після лікування і відновлення кукси зуба запропонованою 

методикою стан гігієни достовірно покращувався і становив (0,39±0,1) бала. 

Нами встановлено, що через 3 місяці стан гігієни залишався добрим і показник 

складав (0,57±0,1) бала, а через півроку – (1,1±0,2) бала (рис. 5.19). 
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Рис.5.19.Динаміка зміни показників індексу Silness-Loeу обстежених 

хворих. 

 

Проба Шиллера-Писарева у обстежених хворих 1А групи до лікування 

склала (2,45±0,2) бала, через 1 місяць після лікування – (0,39±0,1) бала, р<0,05. 

Через 3 місяці цей показник був достовірно кращим від показника перед 

лікуванням і становив (0,46±0,1), а через 6 місяців залишався на досягнутому 

рівні – (0,72±0,1) бала (рис. 5.20). 

Проведений аналіз динаміки індексу кровоточивості ясен в обстежених 

хворих 1Б групи вказує, що до лікування він становив (2,53±0,3) бала, а через 1 

місяць після лікування достовірно покращувався до рівня (0,55±0,1) бала. Через 

3 місяці після лікування він практично залишався на досягнутому рівні і 

складав (0,73±0,1), а через 6 місяців досягав (1,36±0,1) бала. 

Гігієнічний індекс Sillness – Loe до лікування становив (2,65±0,4) бала. 

Через 1 місяць після лікування і відновлення кукси зуба запропонованою  

методикою стан гігієни достовірно покращувався і становив (0,67±0,1) бала.  
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Рис. 5.20. Динаміка зміни показників проби Шиллера – Писарева у 

обстежених хворих. 

 

Нами встановлено, що через 3 місяці стан гігієни залишався добрим і 

показник складав (0,97±0,1) бала, а через півроку – (1,45±0,2) бала. 

Проба Шиллера-Писарева в обстежених хворих 1Б групи до лікування 

склала (2,65±0,2) бала, через 1 місяць після лікування – (0,89±0,1). Через 3 

місяці цей показник був достовірно кращим від показника перед лікуванням і 

становив (0,86±0,1) бала, р<0,05, а через 6 місяців залишався на досягнутому 

рівні – (1,62±0,1) (табл. 5.1). 

Проведений аналіз динаміки індексу кровоточивості ясен в обстежених 

хворих 2А групи вказує, що до лікування він становив (2,25±0,3) бала, а через 1 

місяць після лікування достовірно покращувався до рівня (0,3±0,1) бала. Через 

3 місяці після лікування він практично залишався на досягнутому рівні і 

складав (0,36±0,1), а через 6 місяців досягав (0,84±0,1) бала. 
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Гігієнічний індекс Sillness – Loe в пацієнтів цієї групи до лікування 

становив (2,5±0,4) бала. Через 1 місяць після лікування і відновлення кукси 

зуба запропонованою методикою стан гігієни достовірно покращувався і індекс 

становив (0,26±0,1) бала. Нами встановлено, що через 3 місяці стан гігієни 

залишався добрим і показник складав (0,45±0,1) бала, а через півроку – 

(0,89±0,2) бала (табл. 5.2). 

Проба Шиллера-Писарева в обстежених хворих 2А групи до лікування 

склала (2,3±0,2) бала, через 1 місяць після лікування – (0,27±0,1). Через 3 місяці 

цей показник був достовірно кращим від показника перед лікуванням і 

становив (0,33±0,1) бала, а через 6 місяців залишався на досягнутому рівні – 

(0,54±0,1). 

Проведений аналіз динаміки індексу кровоточивості ясен в обстежених 

хворих 2Б групи вказує, що до лікування він становив (2,31±0,3) бала, а через 1 

місяць після лікування достовірно покращувався до рівня (0,38±0,1) бала, 

р<0,05. Через 3 місяці після лікування він практично залишався на досягнутому 

рівні і складав (0,47±0,1), а через 6 місяців досягав (0,93±0,1) бала. 

Гігієнічний індекс Sillness – Loe до лікування становив (2,54±0,4) бала. 

Через 1 місяць після лікування і відновлення кукси зуба запропонованою 

методикою стан гігієни достовірно покращувався і становив (0,32±0,1) бала, 

р<0,05. Нами встановлено, що через 3 місяці стан гігієни залишався добрим і 

показник складав (0,5±0,1) бала, а через півроку – (0,95±0,2) бала. 

 Проба Шиллера-Писарева в обстежених хворих до лікування склала 

(2,33±0,2) бала, через 1 місяць після лікування – (0,31±0,1), р<0,05. Через 3 

місяці цей показник був достовірно кращим від показника перед лікуванням і 

становив (0,4±0,1) бала, а через 6 місяців залишався на досягнутому рівні – 

(0,68±0,1) (рис. 5.18-5.20, табл. 5.2) 
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Таблиця 5.1 

Динаміка клінічних показників у пацієнтів 1-ї групи, (М±m) 

методика 

лікування 

метод 

дослідженння 

до 

лікування 

Через 1 

місяць 

через 3 

місяці 

через 6  

місяців 

1А індекс  

кровоточивості 

(бали) 

2,5±0,3 0,4±0,1 0,43±0,1 0,86±0,1 

1Б 2,53±0,3 0,55±0,1  0,73±0,1 

 

1,36±0,1 

1А  

Проба Шиллєра 

– Писарєва 

(бали) 

2,45±0,2 0,39±0,1* 0,46±0,1 * 0,72±0,1* 

1Б 2,65±0,2 0,89±0,1* 0,86±0,1 * 

** 

1,62+0,1 

* ** 

1А  

 

Індекс Silness - 

Loe (бали) 

 

2,55±0,4 0,39±0,1 * 0,57±0,1 * 1,1±0,2 * 

1Б 2,65±0,4 0,67±0,1 * 

** 

0,97±0,1 * 

** 

1,45±0,2 * 

** 

 

Примітка. * – р<0,05, порівняно з показниками до лікування; 

** – р<0,05, порівняно з показниками попереднього терміну. 

  

При порівнянні індексу кровоточивості ясен у пацієнтів 1А і 1Б груп 

встановлено, що цей індекс був практично на одному рівні до лікування і через 

1 місяць після протезування незнімними естетичними конструкціями з опорою 

на куксі зуба, відновленій металевими суцільнолитими коренево-куксовими 

вкладками. Через 3 місяці після відновлення кукси зуба і ортопедичного 

лікування даний показник у пацієнтів із коренево-куксовими вкладками без 

зміни осі становив (0,43±0,1) бала, а зі зміною осі був достовірно гіршим і 

складав (0,73±0,1), р<0,05. Через 6 місяців дані показники достовірно 

відрізнялися між собою і становили відповідно (0,86±0,1) і (1,36±0,1) бала. 
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Показник проби Шиллера-Писарева в пацієнтів 1А і 1Б груп складав до 

лікування відповідно (2,45±0,2) і (2,65±0,2) бала. Достовірна різниця 

спостерігалася  між показниками двох груп вже через 1 і 3 місяці після 

відновлення кукси зуба і протезування. Через 6 місяців цей показник у 

пацієнтів 1 А групи становив (0,72±0,1), а в пацієнтів 2Б групи (1,62±0,1) бала.  

Таблиця 5.2 

Динаміка клінічних показників у пацієнтів 2 групи, (М±m) 

методика 

лікування 

метод 

дослідженння 

до 

лікування 

Через 1 

місяць 

через 3 

місяці 

через 6  

місяців 

2А індекс  

кровоточивості 

(бали) 

2,25±0,3 0,37±0,1 0,44±0,1 0,84±0,1 

2Б 2,47±0,3 0,33±0,1  0,4±0,1 

 

0,53±0,1 

2А Проба Шиллєра 

– Писарєва 

(бали) 

2,3±0,2 0,27±0,1* 0,33±0,1 * 0,54±0,1* 

2Б 2,41±0,2 0,23±0,1* 0,3±0,1 * 

** 

0,33+0,1 

* ** 

2А Індекс Silness - 

Loe (бали) 

 

2,5±0,4 0,26±0,1 * 0,45±0,1 * 0,89±0,2 * 

2Б 2,54±0,4 0,29±0,1 * 

** 

0,38±0,1 * 

** 

0,51±0,2 * 

** 

 

Примітка. * – р<0,05, порівняно з показниками до лікування; 

** – р<0,05, порівняно з показниками попереднього терміну. 

 

Показник індексу гігієни Silness- Loe у хворих 1А групи, яким проводили 

протезування без зміни осі зуба становив до лікування (2,55±0,4) бала, а у 

хворих 1Б групи з зміною вісі кукси зуба і відновленням металевими коренево-

куксовими вкладками (2,65±0,4) бала.  

Через 1 місяць цей показник достовірно покращувався у хворих обидвох 

груп, порівняно з показником до лікування. У 1А підгрупі він становив 

(0,39±0,1) бала, а в 1Б – (0,67±0,1) бала. Через 3 місяці дані показники 

достовірно відрізнялися між собою і становили відповідно в 1А підгрупі 
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пацієнтів (0,57±0,1) бала, а в 1Б підгрупі – (0,97±0,1) бала, р<0,05. Така ж 

динаміка спостерігалася і через 6 місяців після відновлення куксовими 

вкладками і ортопедичного лікування. Зокрема, у 1А групі індекс гігієни 

становив (1,1±0,2) бала, а в 1Б групі достовірно відрізнявся від 1А групи і 

становив (1,45±0,2) балів. 

 При порівнянні індексу кровоточивості ясен у пацієнтів 2А і 2Б підгруп 

встановлено, що цей індекс був практично на одному рівні до лікування і через 

1 місяць після протезування незнімними естетичними конструкціями з опорою 

на куксі зуба, відновленій скловолоконними штифтами. Через 3 місяці після 

відновлення кукси зуба скловолоконними штифтами і ортопедичного лікування 

даний показник у пацієнтів зі скловолоконними штифтами без зміни вісі 

становив (0,36±0,1) бала, а зі зміною осі (0,47±0,1). Через 6 місяців дані 

показники достовірно не відрізнялися між собою і становили відповідно 

(0,84±0,1) і (0,93±0,1) бала. 

Показник проби Шиллера-Писарева в пацієнтів 2А і 2Б підгруп складав 

до лікування відповідно (2,3±0,2) і (2,33±0,2) бала. Достовірної різниці між 

показниками двох груп через 1 і 3 місяці після відновлення кукси зуба і 

протезування не було. Через 6 місяців цей показник у пацієнтів 2 А групи 

становив (0,54±0,1), а в пацієнтів 2Б групи – (0,68±0,1) бала.  

Показник індексу гігієни Silness- Loeу хворих 2А підгрупи, яким 

проводили протезування без зміни осі зуба становив до лікування (2,5±0,4) 

бала, а у хворих 2Б підгрупи зі зміною осі кукси зуба і відновленням 

запропонованими скловолоконними штифтами (2,54±0,4) бала. Через 1 місяць 

цей показник достовірно покращувався у хворих обидвох підгруп. У 2А він 

становив (0,26±0,1) бала, а в 2Б – (0,32±0,1) бала. Через 3 місяці дані показники 

достовірно не відрізнялися між собою і становили відповілно в 2А підгрупі 

пацієнтів (0,45±0,1) бала, а в 2Б підгрупі – (0,5±0,1) бала. Така ж динаміка 

спостерігалася і через 6 місяців після відновлення кукс і ортопедичного 

лікування. Зокрема, в 2А групі індекс гігієни становив (0,89±0,2) бала, а в 2Б 

групі достовірно не відрізнявся від 2А групи і становив  (0,95±0,2) балів. 
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Отже, сучасна методика сканування з застосуванням 3D сканера 3 SHAPE 

дозволяє провести діагностику клінічної ситуації на комп‟ютерній 3D моделі, 

визначити вісь кореня і провести об‟єктивне клінічне планування 

ортопедичного лікування. Достовірне покращення клінічних індексів РВІ, 

Sillness – Loe і проби Шиллера-Писарева через 1, 3 і 6 місяців, у порівнянні з 

рівнем до лікування вказує на переваги застосування запропонованих 

скловолоконних штифтів із зміненою віссю при дефектах твердих тканин зубів 

і захворюваннях пародонта. 

Нами наведено клінічний приклад відбудови кукси фронтальних зубів 

нижньої щелепи зі зміненою віссю. Хворий А., звернувся зі скаргами на 

естетичний дефект і відсутність коронкової частини 31, 32, 41, 42 зубів, 

порушення функції відкушування їжі, порушення жування.  

Об‟єктивно: корені 31, 32, 41, 42 зубів зруйновані над рівнем ясен, дефект 

коронкової частини більше 80%, патологічна рухомість зубів 1-гоґґґґґґґґ 

ступеня, недостатня гігієна ротової порожнини. (рис 5.21). Проведено 

ендодонтичне лікування і за запропонованою методикою визначено відхилення 

вісі 31, 41 зубів на 10° і 32, 42 – на 5° (рис 5.22, 5.23, 5.24). 

 

Рис. 5.21. Пацієнт А., із введеними стандартними скловолоконними 

штифтами. 
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Рис. 5.22. Пацієнт А., із накладеним запропонованим внутрішньоровим 

приладом для визначення вісі коренів зубів. 

 

 
Рис. 5.23. Підібрані скловолоконні штифти для пацієнта А. 
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Рис. 5.24. Пацієнт А., із введеними запропонованими скловолоконними 

штифтами зі зміненою віссю.  

 

Діагноз: відсутність коронкової частини 31, 32, 41, 42 зубів,  ІРОПЗ понад 

80%, генералізований пародонтит 1-2 ступеня розвитку. Із метою відновлення 

кукси зуба нами було застосовано запропоновані скловолоконні штифти з 

кутами нахилу 5° і 10° (рис. 5.25).  

Після відновлення зруйнованих коронкових частин запропонованою 

методикою, нами проведено шинування металокерамічною конструкцією і 

ортопантомографію (рис. 5.26, 5.27). 

 

Рис. 5.25. Пацієнт А., із відновленими скловолоконними штифтами зі 

зміненою віссю.  
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Рис. 5.26. Пацієнт А., із відновленими скловолоконними штифтами зі 

зміненою віссю і ортопедичною конструкцією. 

 

Рис. 5.27. Ортопантомограма пацієнта А. 

 

Наступний клінічний приклад відновлення кукси фронтальних зубів 

верхньої щелепи зі зміненою віссю. Хворий Б., звернувся зі скаргами на 

естетичний дефект і відсутність коронкової частини 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубів, 

порушення функції жування і відкушування їжі.  

Об‟єктивно: спостерігається дефект коронкової частини 11, 12, 13, 21, 22, 

23 зубів більше 80%, тверді тканини зруйнованих зубів знаходяться 2-3 мм над 

рівнем ясен, патологічна рухомість зубів 1-2-го ступеня, недостатня гігієна 

ротової порожнини. (рис 5.28).  Визначено відхилення вісі за запропонованою 
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методикою  та встановлено зміну осі 11, 12, 21, 22 зубів на 10° і 13, 23 – на 15° 

(рис. 5.29, 5.30, 5.31, 5.32).  

Діагноз: відсутність коронкової частини 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубів, ІРОПЗ 

понад 80%, дефект зубного ряду 3 класу за Кенеді, генералізований пародонтит 

1 – 2-го ступеня розвитку.  

Лікування. Проведено ендодонтичне лікування зруйнованих зубів. Із 

метою відновлення кукси зубів нами було застосовано запропоновані 

скловолоконні штифти з кутами нахилу 10° і 15° (рис. 5.33). Відновлені кукси 

коронкових частин зашиновані ортопедичною конструкцією, 

металокерамічними коронками (рис. 5.34, 5.35). 

 

 

Рис. 5.28. Пацієнт Б., генералізований пародонтит 1-2 ст., руйнування 

коронкових частин більше 80%. 

 

Рис. 5.29. Пацієнт Б., із введеними стандартними скловолоконними 

штифтами. 
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Рис. 5.30. Пацієнт Б., із накладеним запропонованим внутрішньоровим 

приладом для визначення вісі коренів зубів. 

 
Рис. 5.31. Підібрані скловолоконні штифти для пацієнта Б.. 
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Рис. 5.32. Пацієнт Б., із введеними запропонованими скловолоконними 

штифтами із зміненою віссю. 

 

Рис. 5.33. Пацієнт Б., із відновленими скловолоконними штифтами зі 

зміненою віссю. 
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Рис. 5.34. Пацієнт Б., із відновленими скловолоконними штифтами зі 

зміненою віссю і ортопедичною конструкцією. 

 

 

Рис. 5.35. Ортопантомограма пацієнта Б. 

 

Отже, при проведенні дослідження нами встановлено поширеність 

дефектів твердих тканин коронкової частини зубів, які потребують 

застосування штифтових конструкцій. Із застосуванням запропонованої нами 

методики вивчено варіанти нахилу вісі коренів при різних ступенях важкості 
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генералізованого пародонтиту і запропоновано набір скловолоконних штифтів 

для відновлення кукси зуба з різними кутами нахилу.  

У результаті проведеного нами клінічного дослідження, шляхом 

вимірювання відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги було 

встановлено, що відхилення від осі в вестибуло-оральному напрямку 

переважали в межах 3-7° при 1-му ступені важкості генералізованого 

пародонтиту і - 8-11° при 2-му ступені важкості генералізованого пародонтиту.  

Запропонована конструкція внутрішньокореневого скловолоконного 

штифта і прилад для визначення вісі зубів, який придатний для відновлення 

кукси з одночасною зміною кута нахилу зуба і дозволяє розширити 

функціональні властивості внутрішньокореневих штифтів та забезпечує 

ефективне і якісне ортопедичне лікування відновленого зуба. Застосована нами 

сучасна методика сканування з застосуванням сканера 3D 3SHAPE дозволяє 

провести діагностику клінічної ситуації на комп‟ютерній 3D моделі, визначити 

вісь кореня і провести об‟єктивне клінічне планування ортопедичного 

лікування.  

За результатами проведених вимірювань та рентгенологічними 

дослідженнями можна стверджувати, що корені з нахилом від 5° до 15°, які 

попередньо ендодонтично підготовлені, придатні до відновлення адгезивними 

коренево-коронковими системами, в якості опори для ортопедичних 

конструкцій, що застосовуються з метою шинування зубів при захворюваннях 

пародонта. Нами розроблено і клінічно обґрунтовано запропонований спосіб 

відновлення кукси кореня зі зміненою віссю шляхом використання набору 

скловолоконних штифтів із різними кутами нахилу.  

Достовірне покращення клінічних індексів кровоточивості ясен РВІ, 

Sillness – Loe і проби Шиллера-Писарева (р<0,05) через 1, 3 і 6 місяців після 

протезування, у порівнянні з рівнем до лікування, а також із хворими, яким 

застосовано металеві суцільнолитиі коренево-куксові вкладки вказує на 

переваги застосування запропонованих скловолоконних штифтів із зміненою 
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віссю при дефектах твердих тканин зубів і захворюваннях пародонта, зокрема 

генералізованому пародонтиті. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

 

Відсутність коронкової частини зубів є однією з найпоширеніших 

видів патології зубощелепної системи, і зустрічається у 60 – 90% хворих. 

Також, високою залишається і потреба пацієнтів у використанні коренів 

зубів для ортопедичного лікування з застосуванням штучних коронок чи 

мостоподібних протезів. 

До втрати коронкової частини зуба призводять травми, ускладнення 

каріозного процесу, підвищена стертість твердих тканин зубів, 

клиноподібні дефекти, переломи депульпованих зубів. У різних клінічних 

ситуаціях наявні корені можуть бути придатні (тверді тканини кореня 

знаходяться на рівні ясен, відсутність обширеного хронічного запалення в 

ділянці апексу, довжина кореня не менша ніж висота коронкової частини) 

або не придатні (викривлення кореня, неякісно запломбований канал, 

глибокий прикус або глибоке різцеве перекриття, поздовжні або косі 

переломи) до протезування. Ортопедичне лікування в разі даної патології 

дає можливість використати корінь зуба, підтримати стан пародонта та 

одночасно відновити цілісність зубних рядів [141,166]. 

У більшості клінічних ситуацій втрата коронкової частини зуба 

спостерігається при захворюваннях пародонта (генералізований 

пародонтит), які супроводжуються резорбцією міжзубних перетинок 

коміркового відростка, функціональним перевантаженням пародонта, яке, у 

свою чергу, призводить до патологічної рухомості і вестибулярного нахилу 

зубів (протрузії), з утворенням трем і діастем, особливо характерного у 

фронтальній ділянці зубного ряду. При ортопедичному лікуванні таких 

пацієнтів необхідним є зміна осі зубів та вирівнювання вестибулярної 

площини з подальшим шинуванням та протезуванням естетичними 

конструкціями [49]. 

Відомі сучасні методи лікування  штифтовими конструкціями, до яких 

можна віднести такі як відновлення зуба коронково-кореневою вкладкою, 
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анкерним штифтом, а також вуглецевими, скловолоконними, на основі 

оксиду цирконію штифтами [76,134,194,195]. Тому на даний час особливо 

актуально постають питання збереження коренів зубів, які відповідають 

вимогам для застосування штифтових конструкцій та можливості 

ортопедичного лікування при генералізованому пародонтиті. 

Тому метою роботи є підвищити ефективність ортопедичного 

лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба шляхом розробки 

сучасних методик застосування скловолоконних штифтових конструкцій 

для зміни осі зуба. 

 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити поширеність відсутності коронкової частини зубів у 

пацієнтів та використання різних видів штифтових конструкцій.  

2. Вивчити ускладнення при використанні суцільнолитих металевих 

куксових вкладок і скловолоконних штифтів. 

3. За допомогою математичного моделювання порівняти розподіл 

навантажень при сучасних і запропонованих методах відновлення 

коронкової частини зуба.  

4. Розробити і обґрунтувати методику відбудови кукси зубів за 

допомогою скловолоконних штифтів із зміною осі. 

5. Клінічно обґрунтувати запропонований метод відновлення 

коронкової частини зубів із зміною осі. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вивчено поширеність 

відсутності коронкової частини зубів, частоту руйнування зубів нижче рівня 

ясен та поєднання відсутності коронкової частини зубів із генералізованим 

пародонтитом. Проведено аналіз застосування суцільнолитих металевих 

коренево-куксових вкладок, анкерних і скловолоконних штифтів у віддалені 

терміни після протезування. Математично обґрунтовано необхідність зміни 

осі зуба при відновленні штифтовими конструкціями в пацієнтів із 

відсутністю коронкової частини зуба при захворюваннях пародонта і 
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доведено переваги застосування запропонованих скловолоконних штифтів 

над металевими коренево-куксовими вкладками. 

При виконанні роботи було розроблено новий, удосконалений 

пристрій для визначення параметрів розташування зубів, що дозволяє 

вимірювати кут нахилу зміненої осі зуба. Застосовано сучасну методику 

сканування 3D сканером  3SHAPE, що дозволяє провести точну діагностику 

клінічної ситуації на комп‟ютерній 3D моделі, визначити вісь кореня і 

провести планування естетичного ортопедичного лікування. Клінічно 

обґрунтовано спосіб відновлення зруйнованої коронкової частини зуба зі 

зміненою віссю шляхом використання запропонованого набору 

скловолоконних штифтів із різними кутами нахилу - 5°, 10°, 15°. У 

результаті проведених клінічних досліджень, шляхом вимірювання 

відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги встановлено, 

що відхилення від осі у вестибуло-оральному напрямку становить від 3 до 

7° при 1-му ступені розвитку генералізованого пародонтиту і – від 8 до 11° 

при 2-му ступені розвитку генералізованого пародонтиту. Встановлено, що 

корені з нахилом від 5° до 15°, які попередньо ендодонтично підготовлені, 

придатні до відновлення адгезивними коренево-коронковими 

скловолоконними системами у якості опори для ортопедичних конструкцій, 

що застосовуються з метою шинування зубів при генералізованому 

пародонтиті.  

Отримано наукові результати про те, що при застосуванні 

розроблених скловолоконних штифтів відзначається достовірне покращення 

клінічних індексів кровоточивості ясен (РВІ), індексу гігієни (Sillness – Loe) 

і проби Шиллера-Писарева через 1, 3 і 6 місяців, у порівнянні з рівнем до 

лікування, що вказує на переваги застосування запропонованих 

скловолоконних штифтів із зміненою віссю при відсутності коронкової 

частини зубів і генералізованому пародонтиті. 

Слід зазначити, що на вибір штифта і підготовку зуба впливають 

розмір кореня зуба і анатомічні особливості його будови, дефект коронкової 
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частини зуба і стан кореня після проведеного ендодонтичного лікування, 

особливо ступеня стоншення кореневого каналу. Тому, важливо вибрати 

штифтову конструкцію, що забезпечує максимальну ретенцію при 

мінімальному висіченні дентину кореня зуба [6, 18, 19, 22, 84].  

На даний час відома комбінована суцільнолита штифтова куксова 

вкладка, що виконана з можливістю фіксування в корені зуба і має 

внутрішньокореневу, надкореневу частини, котрі містять пришийкову зону, 

облицьовану біологічним керамічним матеріалом та зону 

сполучнотканинного прикріплення, яка має покриття, а надкоренева 

частина має над‟ясенний виступ (патент України, №11666, U, А61С 8/00, 

Бюл. №1, 2006). Також, відомим є внутрішньо-кореневий штифт, що 

містить коронкову і кореневу частини, причому, коронкова частина 

виконана у вигляді циліндра з кільцеподібними проточками і насічкою, а в 

його торці сформований внутрішній багатогранник. Коренева частина 

даного штифта виконана у вигляді стержня з пазами поздовж його осі і 

перериваною через коронкову різь (патент України, №29064, А, А61С 13/00, 

Бюл. ;4, 2001р.). Однак, недоліками даних штифтових конструкцій є висока 

жорсткість, складність і тривалість виготовлення, неможливість 

застосування при потребі відновлення кукси зуба зі зміною осі, через 

коронкову різь та паз вздовж осі виникають ділянки підвищеного 

навантаження, що сприяє розколу кореня при дії жувального тиску.  

Тому нами запропоновано нову методику лікування хворих із 

дефектом коронкової частини зуба при захворюваннях пародонта шляхом 

застосування запропонованого скловолоконного штифта зі зміною осі 

коронкової частини зуба і базується на клінічних показниках 

функціонального стану зубо-щелепної системи, пародонтальних і 

гігієнічних індексах, результатах рентгенографії. 

Розроблено та впроваджено в практику набір маркерів еталонних 

внутрішноькореневих штифтів, які містять коронкову і кореневу частину, 

виготовлені зі скловолоконного матеріалу. Коронкова частина виконана у 
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формі циліндра довжиною до 7 мм, а коренева частина у формі  конуса – 

довжиною 10 мм. Причому коронкова частина може бути виконана з 

нахилом від 3° до 15° відносно осі кореневої частини. Це дає  змогу 

відповідно до того як вимагає клінічна ситуація, підбирати необхідний 

штифт, який відповідає відхиленню коронкової частини зуба по 

відношенню до зубної дуги, чим запобігає розколу зуба. 

Перевагами запропонованого скловолоконного штифта є здатність 

відновлення кукси з одночасною зміною кута нахилу зуба, котрий дозволяє 

розширити функціональні можливості внутрішньокореневих штифтів та 

забезпечує ефективне і якісне відновлення коронкової частини зуба. 

Показаннями до застосування запропонованого скловолоконного 

внутрішньокореневого штифта є дефект коронкової частини зуба більше 

80%, відсутність патологічних змін у ділянці верхівки кореня, при 1, 2-му 

ступенях розвитку генералізованого пародонтиту, нахилі осі зуба до 15° 

(Патент України на корисну модель № 64768 від 25.11. 2011, Патент 

України на корисну модель № 70408 від 11.06.2012). 

На даний час потреба населення України в ортопедичній 

стоматологічній допомозі становить близько 94%, а потреба в лікуванні 

зруйнованої коронкової частини зуба - 36-53% від загальної кількості 

пацієнтів, які звернулися з метою протезування [127]. При проведенні 

власних клінічних досліджень на основі розробленої «Карта обстеження 

хворого із дефектом коронкової частини зуба» нами вивчено стан твердих 

тканин зубів, локалізацію руйнування коронкової частини, якість 

ендодонтичного лікування, відношення до ясен та поєднання з 

генералізованим пародонтитом. При цьому руйнування коронкової частини 

більше 60-80% спостерігалося в премолярів, зокрема, на верхній щелепі - у 

21% випадків, а на нижній щелепі - у 12% випадків, у молярів верхньої 

щелепи - в 25,5%, та нижньої щелепи – у 26%. Із меншою частотою 

відмічаються каріозні та некаріозні ураження коронкової частини ікол 
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верхньої щелепи - 0,5% та нижньої щелепи – у 3% і різців верхньої щелепи 

– у 7% та нижньої щелепи - у5% випадків. 

На основі розробленої нами «Карти обстеження хворого із дефектом 

коронкової частини зуба», встановлено, що у 67% випадків, корені 

потребували повторного ендодонтичного лікування, а перфорації стінок 

коренів були виявлені в 9%. У 20% випадків корені були відновлені 

металевими куксовими вкладками. Зубів зруйнованих на рівні ясен було  

7%, а нижче рівня ясен 22%. Генералізований пародонтит 1-2-го ступеня 

при руйнуванні коронкової частини зубів більше 60-80 % зустрічається у 

69% хворих (393 особи). 

При клінічному обстеженні пацієнтів нами встановлено, що в 74,8% 

хворих відсутність коронкової частини зубів, поєднана з захворюваннями 

пародонта. При цьому руйнування коронкової частини зумовлене 

відхиленням осі зуба по відношенню до зубної дуги, спостерігалося в понад 

41,7% обстежених. Нами встановлено, що за локалізацією зубів із зміненою 

віссю при 1 ступені ГП переважали центральні і латеральні різці верхньої 

щелепи (відповідно 7,5% та 11,3% серед хворих із зміненою віссю). На 

нижній щелепі відмічено переважання відхилення вісі різців у 11,3% 

обстежених. У пацієнтів із 2 ступенем розвитку генералізованого 

пародонтиту найбільшу кількість зубів із зміненою віссю було виявлено на 

верхній щелепі, а саме латеральні і центральні різці (відповідно 15,1% і 

11,3% обстежених). На нижній щелепі – нами встановлено найбільший 

відсоток переважання зміненої осі у різців (13,2%) та ікол (9,4%). 

При проведенні вимірювань запропонованим пристроєм було 

отримано наступні дані. При генералізованому пародонтиті 1-го ступеня 

зміну осі коренів було виявлено в 41,5% пацієнтів. При генералізованому 

пародонтиті 2-го ступеня розвитку зміну осі коренів зубів було виявлено в 

58,5% пацієнтів. Нами встановлено, що у пацієнтів з 1-м ступенем розвитку 

генералізованого пародонтиту, як на верхній, так і на нижній щелепах 

переважало відхилення від осі зубів на 3-7°. У хворих із 2-м ступенем 
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розвитку генералізованого пародонтиту переважало зміщення зубів від осі 

на 8-11°, однак у достовірно меншої кількості пацієнтів було виявлено 

відхилення від осі на 3-7° і 12-15° на верхній і на нижній щелепах. 

Із метою проведення експертної оцінки стану реставрацій 

суцільнолитими коренево-куксовими вкладками, анкерними штифтами і 

скловолоконними штифтовими системами в пацієнтів через 1, 3, та 5 років і 

більше нами було обстежено 180 осіб. При цьому через 1 рік після 

лікування групу склали 70 хворих, через 3 роки – 60 хворих, а через 5 років 

і більше - 50 хворих. Серед хворих, яким ортопедичне лікування було 

проведено 1 рік тому, переважали суцільнолиті коренево-куксові вкладки і 

скловолоконні штифти. За допомогою коренево-куксових вкладок було 

відновлено корені, зруйновані на рівні або вище рівня ясен у 54,3% (38 

пацієнтів) і скловолоконні штифти у 45,7% (32 пацієнти). Серед хворих, 

яким ортопедичне лікування було проведено 3 роки тому, також переважали 

суцільнолиті коренево-куксові вкладки і скловолоконні штифти. У 

порівнянні з попереднім терміном, через 3 роки за допомогою коренево-

куксових вкладок було відновлено корені, зруйновані на рівні або вище 

рівня ясен у 37 з 60 пацієнтів (61,7%) і скловолоконні штифти в 35,0% (21 

пацієнт). Також у цій групі ми спостерігали корені, відновлені металевими 

анкерними штифтами у 2 пацієнтів (3,3%). Також, Р.П. Гуньовська [47] 

провела порівняльне дослідження щільності прилягання скловолоконних 

штифтів до дентину кореневого каналу та до різних систем композитних 

цементів за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Результати 

досліджень показали, що 15% ускладнень стосувалися розцементування 

конструкції, руйнування з‟єднання штифт-цемент. За нашими результатами 

встановлено, що серед хворих, яким ортопедичне лікування було проведено 

5 і більше років тому, переважали суцільнолиті коренево-куксові вкладки. 

Відсоток скловолоконних штифтів невисокий, однак зросла кількість 

використаних металевих анкерних штифтів. У порівнянні з попереднім 

терміном, через 5 років і більше за допомогою коренево-куксових вкладок 
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було відновлено корені, зруйновані на рівні або вище рівня ясен у 36 з 50 

пацієнтів (72,0%), скловолоконні штифти у 12,0% (6 пацієнтів), а корені, 

відновлені металевими анкерними штифтами ми спостерігали у 8 пацієнтів 

(16,0%). Найбільш типовими ускладненнями при користуванні металевими 

коренево-куксовими вкладками є їхнє розцементування, загострення 

хронічного періодонтиту, тріщини коренів та їхні каріозні ураження, 

оголення кореня зуба, атрофія міжзубних перегородок. Значно менший 

відсоток спостерігається ускладнень при застосуванні скловолоконних 

штифтів. При цьому, найбільш типовими були оголення кореня, 

розцементування штифта або штучної коронки та загострення хронічного 

періодонтиту. У пацієнтів, яким були застосовані анкерні штифти, найбільш 

часто було виявлено тріщини коренів, які призводили до необхідності 

видалення коренів і зміни плану ортопедичного лікування.  

Для просторового комп'ютерного моделювання досліджуваних 

елементів та системи «скловолоконний штифт – дентин – реставраційний 

матеріал», застосовували редактор Solid Works 2007, який власне 

призначений для побудови об‟ємних твердотільних моделей. Визначення 

силових факторів, що мають місце в твердих тканинах і реставрації 

виконували за допомогою комп‟ютерної програми KOSMOS. Проведено 

аналіз розподілу навантажень при прикладанні сили в ділянці ріжучого 

краю і піднебінної поверхні фронтального різця верхньої щелепи, 

відновленого металевою куксово-кореневою вкладкою і скловолоконним 

штифтом із відхиленням від осі на 5°, 10°, 15° і 20°. Ряд досліджень 

свідчить про те, що найслабшою ланкою в системі металевий штифт / 

фіксуючий цемент / дентин кореня зуба є фіксуючий цемент, який не має 

однакового ступеня адгезії до металу та дентину кореня. Зокрема, А.С. 

Арутюнов, И.Ю. Лебеденко, В.С. Зубов [5] дослідили запас міцності зубів, 

армованих  індивідуально литою штифтовою конструкцією і штучною 

куксою з стандартним штифтом. Методом математичного моделювання 

вивчили систему «покривна конструкція – штучна кукса – кореневий штифт 
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– корінь зуба» і показали, що за показниками запасу міцності всіх шарів 

моделі, включаючи зуб, штучна кукса з стандартним штифтом не 

поступається індивідуально литій штифтовій конструкції з кобальто-

хромового сплаву [161, 167].  

Нами встановлено, що при зміні осі кореня найбільш оптимальні 

напруження, виникають при використанні скловолоконних штифтів у 

порівнянні з суцільнолитими коренево-куксовими металевими вкладками. 

Найменші напруження в досліджуваній системі спостерігалися при зміні осі 

коренів зубів на 5⁰ і 10⁰ та їхньому відновленні скловолоконними 

штифтами. Напруження, які виникають при застосуванні металевих 

суцільнолитих коренево-куксових вкладок і при нахилі осі кореня на 20⁰, 

можуть призводити до ускладнень, які проявляються тріщинами коренів та 

відломом стінки кореня зуба, розцементуванням штифтової конструкції.  

При виконанні дослідження було застосовано методику 3D сканування 

ротової порожнини пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів. 

Проводилося клінічне обстеження пацієнтів із врахуванням стану слизової 

оболонки ротової порожнини, виду прикусу, стану пародонта зубів, стану 

слизової оболонки ясен, індексу руйнування оклюзійної поверхні зубів. 

Проводилося рентгенологічне обстеження пацієнтів із застосуванням 

прицільної рентгенографії, ортопантомографії або комп‟ютерної томографії. 

Для досягнення мети нами проведено обстеження 127 пацієнтів, в 

яких були зруйновані тверді тканини коронкової частини зубів (ІРОПЗ 

понад 80%) та наявні захворювання пародонта. При виконанні роботи 

обстежених нами пацієнтів було розділено на наступні групи: 

1 група – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м 

ступенем розвитку генералізованого пародонтиту, яким ортопедичне 

лікування проведено штифтовими металевими суцільнолитими коренево-

куксовими вкладками (60 пацієнтів) 

1А – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, без відхилення коренів від осі, 
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яким ортопедичне лікування проведено штифтовими металевими 

суцільнолитими коренево-куксовими вкладками (23 пацієнти). 

1Б – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, з відхиленням коренів від осі, яким 

ортопедичне лікування проведено штифтовими металевими суцільнолитими 

коренево-куксовими вкладками (37 пацієнтів). 

2 група - хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м 

ступенем розвитку генералізованого пародонтиту, яким ортопедичне 

лікування проведено скловолоконними системами (67 пацієнтів). 

2А – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, без відхилення коренів від осі, 

яким ортопедичне лікування проведено скловолоконними системами (28 

пацієнтів). 

2Б – хворі з відсутністю коронкової частини зубів і 1-2-м ступенем 

розвитку генералізованого пародонтиту, з відхиленням коренів від осі, яким 

ортопедичне лікування проведено запропонованими скловолоконними 

штифтами (39 пацієнтів). 

Із застосуванням 3D сканера 3 SHAPE було обстежено 35 пацієнтів із 

дефектами твердих тканин зубів і зруйнованою коронковою частиною та 

відновленою запропонованою методикою. Індекс кровоточивості ясенних 

сосочків РВІ визначали шляхом зондування ясенних сосочків з оральної та з 

вестибулярної поверхні зубів. Пробу Шиллера-Писарева вираховували в 

балах, які відображають йодне число Свракова. Для визначення гігієнічного 

стану в ділянці відновлених кукс зубів нами використано індекс Sillness – 

Loe, за яким оцінювали наявність зубного нальоту на дистальній, 

медіальній, вестибулярній та язиковій поверхнях зубів. Аналіз показників 

порівнювали перед лікуванням і через 1, 3 і 6 місяців після ортопедичного 

лікування. 

При виконанні роботи нами була застосована наступна схема 

комплексного лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів, 
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відсутністю коронкової частини зуба та генералізованим пародонтитом. 

Обстеженим нами хворим перед і після відновлення кукси зуба за 

запропонованими методиками з використанням скловолоконих штифтів 

проводили місцеве лікування, незалежно від ступеня важкості та активності 

запального процесу тканин пародонта, яке включало гігієнічне навчання 

пацієнтів, проведення професійної гігієни, санацію ротової порожнини. Для 

чищення зубів пацієнтам рекомендували зубні пасти «Parodontax», 

«Sensodyne». Місцева фармакотерапія проводилася з застосуванням гелю 

«Метрогіл Дента» 10% - для аплікацій. Загальне лікування полягало в 

призначенні вітамінотерапії (Аскорутин), загальнозміцнюючих засобів 

(препарати Omega 3) та раціональної дієти. У комплекс лікування входило 

усунення травматичної оклюзії і при генералізованому пародонтиті 1-2 

ступеня і глибині пародонтальних кишень до 4,5 мм за показаннями 

проводили закритий кюретаж. Під час відновлення кукси зуба і дефектів 

твердих тканин коронкової частини зубів всім хворим застосовувалася дана 

схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту.  

Одними з основних клінічних критеріїв оцінки якості штифтових 

конструкцій є аналіз ступеня кровоточивості ясен і рівня гігієни в ділянці 

відновленої кукси зуба і ортопедичної конструкції.  

При порівнянні індексу кровоточивості ясен у пацієнтів 1А і 1Б 

підгруп встановлено, що цей індекс був практично на одному рівні до 

лікування і через 1 місяць після протезування незнімними естетичними 

конструкціями з опорою на куксі зуба, відновленій металевими 

суцільнолитими коренево-куксовими вкладками. Через 3 місяці після 

відновлення кукси зуба і ортопедичного лікування даний показник у 

пацієнтів із коренево-куксовими вкладками без зміни вісі становив 

(0,43±0,1) бала, а зі зміною осі був достовірно гіршим і складав (0,73±0,1), 

р<0,05. Через 6 місяців дані показники достовірно відрізнялися між собою і 

становили відповідно (0,86±0,1) і (1,36±0,1) бала. 
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Показник проби Шиллера-Писарева в пацієнтів 1А і 1Б підгруп 

складав до лікування відповідно (2,45±0,2) і (2,65±0,2) бала. Достовірна 

різниця (р<0,05) спостерігалася  між показниками двох груп вже через 1 і 3 

місяці після відновлення кукси зуба і протезування. Через 6 місяців цей 

показник у пацієнтів 1А підгрупи становив (0,72±0,1), а у пацієнтів 2Б 

підгрупи - (1,62±0,1) бала.  

Показник індексу гігієни Silness- Loe у хворих 1А підгрупи, яким 

проводили протезування без зміни осі зуба становив до лікування (2,55±0,4) 

бала, а у хворих 1Б підгрупи зі зміною осі кукси зуба і відновленням 

металевими коренево-куксовими вкладками (2,65±0,4) бала. Через 1 місяць 

цей показник достовірно покращувався у хворих обидвох груп, порівняно з 

показником до лікування. У 1А підгрупі він становив (0,39±0,1) бала, а в 1Б 

підгрупі – (0,67±0,1) бала. Через 3 місяці дані показники достовірно 

відрізнялися між собою і становили відповідно в 1А підгрупі пацієнтів 

(0,57±0,1) бала, а в 1Б підгрупі – (0,97±0,1) бала, р<0,05. Така ж динаміка 

спостерігалася і через 6 місяців після відновлення куксовими вкладками і 

ортопедичного лікування. Зокрема, у 1А підгрупі індекс гігієни становив 

(1,1±0,2) бала, а в 1Б підгрупі достовірно відрізнявся від 1А групи і 

становив (1,45±0,2) бала, р<0,05. 

При порівнянні індексу кровоточивості ясен у пацієнтів 2А і 2Б 

підгруп встановлено, що цей індекс був практично на одному рівні до 

лікування і через 1 місяць після протезування незнімними естетичними 

конструкціями з опорою на куксі зуба, відновленій скловолоконними 

штифтами. Через 3 місяці після відновлення кукси зуба скловолоконними 

штифтами і ортопедичного лікування даний показник у пацієнтів з 

скловолоконними штифтами без зміни осі становив (0,36±0,1) бала, а із 

зміною осі (0,47±0,1). Через 6 місяців дані показники достовірно не 

відрізнялися між собою і становили відповідно (0,84±0,1) і (0,93±0,1) бала. 

Показник проби Шиллера-Писарева у пацієнтів 2А і 2Б підгруп 

складав до лікування відповідно (2,3±0,2) і (2,33±0,2) бала. Достовірної 
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різниці між показниками двох груп через 1 і 3 місяці після відновлення 

кукси зуба і протезування не було. Через 6 місяців цей показник у пацієнтів 

2 А підгрупи становив (0,54±0,1), а у пацієнтів 2Б підгрупи (0,68±0,1) бала.  

Показник індексу гігієни Silness- Loe у хворих 2А підгрупи, яким 

проводили протезування без зміни осі зуба становив до лікування (2,5±0,4) 

бала, а у хворих 2Б підгрупи зі зміною осі кукси зуба і відновленням 

запропонованими скловолоконними штифтами (2,54±0,4) бала. Через 1 

місяць цей показник достовірно покращувався у хворих обидвох груп 

(р<0,05). У 2А підгрупі він становив (0,26±0,1) бала, а в 2Б підгрупі – 

(0,32±0,1) бала. Через 3 місяці дані показники достовірно не відрізнялися 

між собою і становили відповілно в 2А підгрупі пацієнтів (0,45±0,1) бала, а 

в 2Б підгрупі – (0,5±0,1) бала. Така ж динаміка спостерігалася і через 6 

місяців після відновлення кукс і ортопедичного лікування. Зокрема, в 2А 

підгрупі індекс гігієни становив (0,89±0,2) бала, а в 2Б підгрупі достовірно 

не відрізнявся від 2А підгрупи і становив  (0,95±0,2) бала. 

Отримані результати вказують на достовірне покращення індексів РВІ 

та Sillness – Loe і проби Шиллера-Писарева через 1, 3 і 6 місяців після 

фіксації запропонованих штифтових конструкцій, у порівнянні з рівнем 

перед лікуванням та з групою хворих, яким проводили ортопедичне 

лікування металевими суцільнолитими коренево-куксовими вкладками. Такі 

показники свідчать про високу ефективність лікування із застосуванням 

запропонованих штифтів із зміненою віссю, зниження запального процесу і 

покращення гігієнічного стану в ділянці відновлених кукс зубів.   

Сучасна методика сканування зі застосуванням 3D сканера 3 SHAPE 

дозволяє провести точну цифрову діагностику клінічної ситуації на 

комп‟ютерній 3D моделі, визначити вісь кореня і зуба та провести 

об‟єктивне клінічне планування ортопедичного лікування.  

За результатами проведених вимірювань та рентгенологічними 

дослідженнями можна стверджувати, що корені з нахилом від 5° до 15°, які 

попередньо ендодонтично підготовлені, придатні до відновлення 
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адгезивними коренево-коронковими системами, у якості опори для 

ортопедичних конструкцій, що застосовуються з метою шинування зубів 

при захворюваннях пародонта. Нами клінічно обґрунтовано 

запропонований спосіб відновлення кукси кореня із зміненою віссю шляхом 

використання набору скловолоконних штифтів з різними кутами нахилу.  

Клінічне та математичне комплексне вивчення і обґрунтування 

новітніх методик лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба 

вказує на переваги застосування запропонованих скловолоконних штифтів 

із зміненою віссю при дефектах твердих тканин зубів і генералізованому 

пародонтиті. 



149 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі об‟єктивних клінічних і додаткових  

досліджень обґрунтовано ефективність і новий підхід до ортопедичного 

лікування хворих із відсутністю коронкової частини зуба та генералізованим 

пародонтитом 1-2--го ступеня розвитку шляхом розробки і застосування 

сучасних методик визначення осі зуба і запропонованих скловолоконних 

штифтових конструкцій для відбудови кукси зуба із зміненою віссю. 

1. У результаті проведеного аналізу встановлено, що частота дефектів 

коронкової частини зуба, величиною понад 80% в обстежених пацієнтів складає 

41,7%. При детальному клінічному обстеженні встановлено, що у 22% 

спостерігається руйнування зубів нижче рівня ясен, а відсутність коронкової 

частини зубів у 69% поєднується з генералізованим пародонтитом. 

Вимірюванням відхилень осі коронкової частини зубів відносно зубної дуги 

встановлено, що відхилення від осі в вестибуло-оральному напрямку 

переважали в межах 3-7° у разі генералізованого пародонтиту 1-го ступеня 

розвитку і - 8-11° у разі 2-го ступеня розвитку.  

2. У віддалені терміни після протезування в практиці переважають 

металеві суцільнолиті коренево-куксові вкладки, застосування яких, крім 

переваг має і найбільше ускладнень, які призводять до руйнування коренів і 

необхідності їхнього видалення, а саме:  їхнє розцементування, загострення 

хронічного періодонтиту, тріщини коренів та каріозні ураження, оголення 

кореня зуба, атрофія міжзубних перегородок, відколи керамічного 

облицювання штучних коронок. Застосування скловолоконних штифтів має 

найкращі віддалені результати у порівнянні з коренево-куксовими вкладками і 

металевими анкерними штифтами.    

3. За результатами математичних розрахунків і математичного 

моделювання напружень у системі «скловолоконний штифт - дентин –

реставраційний матеріал»  нами встановлено, що при зміні осі кореня 

найоптимальніші напруження, виникають при використанні скловолоконних 



150 

 

штифтів, порівняно з суцільнолитими коренево-куксовими металевими 

вкладками. Найменші напруження в досліджуваній системі спостерігалися при 

зміні осі коренів зубів на 5⁰ і 10⁰ та їхньому відновленні скловолоконними 

штифтами. Напруження, які виникають при застосуванні металевих 

суцільнолитих коренево-куксових вкладок і при нахилі осі кореня на 20⁰ 

можуть призводити до ускладнень, які проявляються тріщинами коренів та 

відломом стінки кореня зуба, розцементуванням штифтової конструкції. 

4. Запропонована нами конструкція вдосконаленого 

внутрішньокореневого скловолоконного штифта і прилад для визначення осі 

зубів, який придатний для відновлення кукси з одночасною зміною кута нахилу 

зуба, дозволяє розширити функціональні властивості внутрішньокореневих 

штифтів та забезпечує ефективне і якісне ортопедичне лікування відновленого 

зуба. Застосована нами сучасна методика сканування зі застосуванням сканера 

3D 3SHAPE дозволяє провести діагностику клінічної ситуації на комп‟ютерній 

3D моделі, визначити вісь кореня і спланувати ортопедичне лікування. 

5. Достовірне покращення клінічних індексів кровоточивості ясен РВІ, 

індексу гігієни Sillness – Loe і проби Шиллера-Писарева (р<0,05) через 1, 3 і 6 

місяців після протезування, порівняно з рівнем до лікування, а також із 

хворими, яким застосовано металеві суцільнолитиі коренево-куксові вкладки 

вказує на переваги застосування запропонованих скловолоконних штифтів із 

зміненою віссю при дефектах твердих тканин зубів і захворюваннях тканин 

пародонта. 

 

 

 

 



151 

 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для лікування хворих із дефектом коронкової частини зуба при 

генералізованому пародонтиті пропонуємо нову методику із застосуванням 

запропонованого скловолоконного штифта із зміною осі коронкової частини 

зуба. Запропоновано новий удосконалений пристрій, придатний для 

вимірювання кута нахилу при зміні осі зуба, що дозволяє забезпечити 

розширення функціональних можливостей і одночасно, проводити оперативне 

та якісне вимірювання. Прилад складається з дуги, виготовленої з гнучкого 

дроту, на якому знаходиться вимірювальна планка (градуйована в мм лінійка), 

яка фіксується за допомогою штопорного гвинта у певному положенні та 

еталонного штифта. Кут, що утворюється між вимірювальною планкою і 

еталонним штифтом, відповідає куту зміни осі зуба, відповідно до цього і 

підбирають та встановлюють вибраний скловолоконний штифт. За допомогою 

математичних розрахунків, встановлено, що відстань 2-3 мм відповідає зміні 

осі коронкової частини на 5°, 4-5мм – на 10°, 6-7мм – на 15°.  

2. Розроблено та впроваджено в практику набір і конструкції 

скловолоконних внутрішньокореневих штифтів, які містять коронкову і 

кореневу частини, зокрема, коронкова частина виконана у формі циліндра 

довжиною до 7 мм, а коренева частина у формі конуса – довжиною 10 мм. 

Причому коронкова частина може бути виконана з нахилом від 5° до 15° 

відносно осі кореневої частини. Це дає змогу, виходячи з індивідуальної 

клінічної ситуації пацієнта, підбирати необхідний штифт, який відповідає 

відхиленню коронкової частини зуба відносно зубної дуги.  

3. Показаннями до застосування запропонованого скловолоконного 

внутрішньокореневого штифта є дефект коронкової частини зуба з ІРОПЗ 

понад 80%, відсутність патологічних змін у ділянці верхівки кореня, при 1-му, 

2-му ступенях розвитку ГП і нахилі осі зуба до 15°. Перевагами 

запропонованого скловолоконного штифта є здатність відновлення кукси із 
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одночасною зміною кута нахилу зуба, котрий дозволяє розширити 

функціональні можливості внутрішньокореневих штифтів та забезпечує 

ефективне, естетичне і якісне ортопедичне відновлення зуба.  
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ДОДАТОК Б 

Карта обстеження хворого із відсутністю коронкової частини зуба 

 

Прізвище, ім‟я, по батькові_________________________________________ 

Вік __________ 

1.Стан твердих тканин опорного зуба: 

     1.1  Причина дефекту твердих тканин 

Ускладнення каріозного процесу 

Травма 

Паталогічна стертість 

     1.2 Наявність ___ чи відсутність____ на зубах ортопедичних конструкцій 

     1.3 Зуб   був покритий : 

Штампованою коронкою,     Пластмасовою коронкою,     

Металопластмасовою коронкою,    Литою коронкою 

Металокерамічною коронкою 

   1.4 Тверді тканини зуба зруйновані за індексом ІРОПЗ: 

До 50%   На 60-80%   Більше 80% 

    1.5 Тверді тканини зруйновані: 

Вище рівня ясен На рівні ясен  Нижче рівня ясен 

   1.6 Корінь потребує ендодонтичного  лікування________,   не 

потребує________ 

2. Зуб відновлений: 
Металевою куксовою вкладкою 

Куксовою вкладкою з інших матеріалів 

Скловолоконними системами 

3. Стан тканин пародонту навколо кореня: 
Індекс РМА 

Глибина пародонтальних кишень 

Рівень резорбції кістки з вестибулярної__, оральної____, апроксимальних____ 

ділянок. 

4. Кореневий канал запломбований: 
Резорцин-формаліновою пастою,     Цинк-евгенольною пастою 

Смолами,      Кальціймісними пастами,     Гарячою гутаперчою 

Цементами 

5. стан дентину стінок кореня: 

 уражені каріозним процесом  склерозовані  де мінералізовані. 

6.Вісь кореня відхиляється від осі сусідніх зубів на: 

0              10            15            20            Більше 20 градусів 
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ДОДАТОК В 
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ДОДАТОК Д 
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ДОДАТОК Е 
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ДОДАТОК Ж 
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ДОДАТОК З 
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ДОДАТОК И 
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ДОДАТОК К 
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ДОДАТОК Л 
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ДОДАТОК М 

 



187 

 

ДОДАТОК Н 
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ДОДАТОК П 

 
 


