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АНОТАЦІЯ 

 Сарапук В.І. Ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів 

залежно від адаптаційних можливостей органів ротової порожнини. -

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 221 – Стоматологія. Підготовка здійснювалась в Івано-

Франківському національному медичному університеті, 2020 рік. 

 Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету, Івано-Франківськ, 2020 рік. 

 Обгрунтування вибору теми дослідження. Повна втрата зубів у віці 60-

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

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

здійснюється за допомогою повних знімних пластинкових протезів (ПЗПП). 

ПЗПП дозволяють відновити функцію жування, мовну функцію та естетичні 

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

високої функціональної якості є стороннім тілом у ротовій порожнині. 

Незважаючи на постійні технологічні інновації в практичній стоматології щодо 

підвищення якості ПЗПП 20-25 % пацієнтів відмовляються користуватися вже 

готовими ПЗПП. Однією серед важливих проблем, яку необхідно вирішувати 

стоматологам лікуючи пацієнтів з повною відсутністю зубів - вирішення 

питання адаптації до ПЗПП. 

 Мета дослідження: підвищення ефективності ортопедичного лікування 

пацієнтів із повною відсутністю зубів шляхом відновлення адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини та удосконалення методики 

виготовлення ПЗПП. 

Завдання дослідження: 

1. Розробити методику підвищення рівня адаптаційних можливостей 

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

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури з використанням 

взірців оригінального набору H Landt. 
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 2. Вивчити динаміку змін основних характеристик поверхневої 

електроміографії (ЕМГ) musculus masseter та musculus temporalis під впливом 

стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 

мускулатури в процесі ортопедичного лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів. 

3. Удосконалити методику ортопедичного лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів. 

 4. Вивчити динаміку оральної стереогнозїї під впливом стимуляції групи 

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

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. 

 5. Вивчити ефективність методики підвищення рівня адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини до ПЗПП на основі стимуляції групи 

м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури з 

використанням взірців оригінального набору H Landt. 

 Методи дослідження: клінічні методи обстеження стоматологічних 

пацієнтів; поверхнева ЕМГ musculus masseter та musculus temporalis; оральна 

стереогнозія. ЕМГ виконувалася на електронейроміографічному комплексі 

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

із використанням взірців набору H Landt для оральної стереогнозії.  

 Результати. Робота грунтувалася на результатах обстеження 90 пацієнтів 

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

ротовою порожниною (контрольна група). У 1 групу (порівняння) ввійшли 30 

пацієнтів із повною відсутністю зубів, для яких ортопедичне лікування 

включало виготовлення і використання ПЗПП за загальноприйнятою 

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

зубів, для яких ортопедичне лікування включало виготовлення і використання 

ПЗПП за удосконаленою методикою. Пацієнтам 2 групи в період виготовлення 

ПЗПП протягом 14 днів проводилася стимуляція групи м'язів, які забезпечують 

тонку координацію жувальної мускулатури із використанням взірців набору H 

Landt для проведення тесту на здатність до тонкої координації жувальної 
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мускулатури. Пацієнти спостерігалися із проведенням ЕМГ та оральної 

стереогнозії до ортопедичного лікування, через 14 днів (час виготовлення 

ПЗПП) та через 1 і 3 місяці після ортопедичного лікування. Особи контрольної 

групи проходили обстеження в одне відвідування. Досліджувані групи були 

однорідні за статтю та віком. Вік пацієнтів становив від 25 до 89 років. 

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

координацію жувальної мускулатури у 2 групі пацієнтів відбулися наступні 

зміни показників ЕМГ: показники середніх значень максимальних амплітуд у 

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

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

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

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

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

лівого musculus temporalis у стані відносного фізіологічного спокою знизилися 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

musculus masseter та musculus temporalis вірогідно зросли тільки індекс РОС 

(Percentage Overlapping Coefficients –  симетричність розподілу м'язевої 

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

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

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

забезпечують тонку координацію мускулатури середній час визначення одного 

взірця оральної стереогнозії зменшився на 24 % (p<0,001), а правильність 
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визначення взірців збільшилася на 31 % (p<0,001). Усі характеристики ЕМГ та 

оральної стереогнозії у пацієнтів 1 групи через 14 днів практично не змінилися. 

 Через 1 місяць після ортопедичного лікування у 2 групі пацієнтів 

вірогідно змінилися наступні характеристики ЕМГ: середні значення 

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

temporalis у стані відносного фізіологічного спокою зменшилися ще на 14 % 

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

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

Maximal Voluntary Contraction (сумарна амплітуда при максимальному 

стисненні щелеп без ватних валиків )/Percentage Overlapping Coefficients (індекс 

симетричності розподілу м'язевої активності) ×100 % ((MVC/RMС)×100 %) зріс 

на 10 % (p<0,05); індекс РОС зріс для musculus temporalis ще на 5 % (p<0,05). 

Показники оральної стереогнозії через 1 місяць після ортопедичного лікування 

у пацієнтів 2 групи теж вірогідно змінилися: середній час визначення одного 

взірця зменшився ще на 19 % (p<0,05), правильність визначення взірців 

збільшилася ще на 17 % (p<0,001). 

 Через 1 місяць після ортопедичного лікування у пацієнтів 1 групи 

вірогідно змінилися наступні характеристики ЕМГ: середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) зменшилися тільки у стані відносного 

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

амплітуда роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) також 

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

Показники оральної стереогнозії через 1 місяць після ортопедичного лікування 

у пацієнтів 1 групи вірогідно змінилися наступним чином: середній час 

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

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

 Через 3 місяці після ортопедичного лікування у пацієнтів 2 групи 

вірогідно змінилися наступні характеристики ЕМГ: середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою для 

правого musculus masseter знизилися ще на 6 % (p<0,05), а для лівого musculus 
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masseter ще на 7 % (p<0,05) і практично досягли рівня контрольної групи осіб; 

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

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

контрольної групи осіб; при максимальному стиснені щелеп із ватними 

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

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

роботи musculus masseter та musculus temporalis знизилася тільки у стані 

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

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

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

перевищувати показники контрольної групи. Показники оральної стереогнозії у 

2 групі пацієнтів через 3 місяці після ортопедичного лікування продовжували 

покращуватися: середній час визначення одного взірця зменшився ще на 17 % 

(p<0,05), правильність визначення взірців збільшилася на 10 % (p<0,05). 

 Через 3 місяці після ортопедичного лікування у пацієнтів 1 групи 

вірогідно змінилися наступні характеристики ЕМГ: середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою для 

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

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

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

стисненні щелеп з ватними валиками зростання відбулося тільки для лівого 

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

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

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

при максимальному стисненні щелеп з ватними валиками зросла на 25 % 

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

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

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

контрольної групи. Аналіз показників оральної стереогнозїї в 1 групи пацієнтів 

через 3 місяці після ортопедичного лікування показав їх незначні і невірогідні 
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зміни: середній час визначення одного взірця зменшився на 5 % (p>0,05), 

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

 Наукова новизна полягає в тому, що удосконалено методику 

формування протетичної площини для ортопедичного лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів. Дано комплексну оцінку біоелектричної активності 

та симетричності роботи musculus masseter та musculus temporalis, за 

характеристиками поверхневої ЕМГ і тактильної чутливості слизової оболонки 

ротової порожнини, за показниками оральної стереогнозії. Розроблено та 

застосовано методи стимуляції групи м'язів які забезпечують тонку 

координацію жувальної мускулатури та доведено її ефективність за 

показниками поверхневої ЕМГ та оральної стереогнозії. Доведено що процес 

адаптації пацієнтів з повною відсутністю зубів до ПЗПП протікає краще і 

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

тонку координацію жувальної мускулатури. 

 Практичне значення результатів дослідження. Розроблено та 

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

тонку координацію жувальної мускулатури під час планування ортопедичного 

лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. Розроблено та впровадженно 

пристрій для формування протетичної площини прикусного воскового валика 

верхньої щелепи при ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю 

зубів. Запропоновано новий спосіб оцінки рівня адаптаційних можливостей 

органів ротової порожнини до ПЗПП за показниками поверхневої ЕМГ 

musculus masseter та musculus temporalis і за показниками оральної стереогнозії. 

 Ключові слова: Повна відсутність зубів, повні знімні пластинкові 

протези, адаптація, поверхнева електроміографія, оральна стереогнозія. 
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ANNOTATION 

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

dentition depending on the adaptive capacity of oral cavity organs qualifying 

scientific work as a manuscript. 

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

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

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

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

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2020. 

Justification for choosing a research topic. Completely edentulous jaws are 

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

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

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

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

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

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

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

technological innovations in practical dentistry in order to improve CRLD quality. 

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

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

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

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

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

capacity of the oral cavity. 

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

prosthodontic treatment of patients with completely absent dentition by means of an 

increase in the adaptive capacity of the oral cavity and improvement of CRLD 

manufacturing. 

Research tasks:  

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

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

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=6336320_1_2&s1=%F7%E0%F1%F2%E8%F7%ED%EE%E5%20%E8%EB%E8%20%EF%EE%EB%ED%EE%E5%20%EE%F2%F1%F3%F2%F1%F2%E2%E8%E5%20%E7%F3%E1%EE%E2
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a precise coordination of masticatory muscles with the use of a set of original 

samples according to H Landt. 

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

electromyography (EMG) of musculus masseter and musculus temporalis 

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

coordination of masticatory muscles in the course of the prosthodontic 

treatment of patients with completely absent dentition. 

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

completely absent dentition. 

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

group of muscles providing precise coordination of masticatory muscles in the 

course of the prosthodontic treatment of patients with completely absent 

dentition. 

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

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

of muscles providing a precise coordination of masticatory muscles with the 

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

Research methods: clinical methods of examination of dental patients; surface 

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

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

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

stereognosis according to H Landt. 

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

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

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

completely absent dentition for whom prosthodontic treatment included CRLD 

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

Group) included 60 patients with completely absent dentition for whom 

prosthodontic treatment included CRLD manufacturing and use according to an 

advanced method of prosthetic plane manufacturing. During the period of CRLD 
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manufacturing, the patients of Group II underwent the stimulation of group of 

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

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

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

prosthodontic treatment, in 14 days (the time of CRLD manufacturing) and in 1 and 3 

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

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

age ranged from 25 to 89 years.  

After 14 days of stimulation of the muscle groups providing precise 

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

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

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

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

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

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

(μV) of the right and left musculus temporalis decreased by 16-18 % (p<0,05) in a 

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

voluntary maximal compression of the jaws and increased by 21-22 % (p<0,01) 

during maximal compression of the jaws with cotton rolls. The total amplitude of 

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

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

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

% (p<0,05) during maximal compression of the jaws with cotton rolls after 14 days of 

stimulation of the muscle group providing precise coordination of masticatory 

muscles. During the same period, only Percentage Overlapping Coefficients (POC) 

index significantly increased both for musculus masseter by 25 % (p<0,05) and 

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

and musculus temporalis symmetry work in Group II of patients; Torsion Calculating 

(TC) index increased by 15 % (p<0,05). The average time for determination of one 

oral stereognosis sample decreased by 24 % (p<0,001), and the correctness of the 
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samples determination increased by 31 % (p<0,001) during 14 days of stimulation of 

the muscle group providing precise coordination of masticatory muscles. All EMG 

and oral stereognosis characteristics in the patients of Group I remained virtually 

unchanged after 14 days.  

The following EMG characteristics significantly changed in Group II of 

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

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

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

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

physiological rest.  Maximal Voluntary Contraction/Percentage Overlapping 

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

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

stereognosis indices also changed significantly 1 month after the prosthodontic 

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

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

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

The following EMG characteristics significantly changed in the patients of 

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

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

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

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

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

Group I significantly changed 1 month after the prosthodontic treatment in the 

following way: the average time for one sample determination decreased by 14 % 

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

The following EMG characteristics significantly changed in the patients of 

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

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

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

relative physiological rest and almost reached the level of the Control Group; the 
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indices decreased by another 10 % (p<0,05) for the right musculus temporalis and by 

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

of the control group of individuals; the indices decreased by 17 % (p<0,05) for the 

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

during maximal compression of the jaws with cotton rolls. The total amplitude of 

musculus masseter and musculus temporalis work decreased by 9 % (p<0,05) only in 

the state of relative physiological rest and virtually reached the level of the control 

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

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

Oral stereognosis indices continued to improve in 3 months after the prosthodontic 

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

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

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

The following EMG characteristics significantly changed in the patients of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

months after the prosthodontic treatment showed their insignificant and unreliable 
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changes: the average time of one sample determination decreased by 5 % (p>0,05), 

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

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

formation for the prosthodontic treatment of patients with completely absent dentition 

was improved. The comprehensive assessment of electrobiological activity and the 

symmetry of musculus masseter and musculus temporalis work was conducted 

according to the characteristics of surface EMG and tactile sensitivity of oral mucosa, 

oral stereognosis indices. Methods of stimulation of a group of muscles providing 

precise coordination of masticatory muscles were developed and applied and its 

effectiveness was proved in terms of surface EMG and oral stereognosis indices. The 

process of adaptation of the patients with completely absent dentition to CRLD was 

proved to develop better and more effectively on the background of stimulation of a 

group of muscles providing precise coordination of masticatory muscles.  

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

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

the planning of the prosthodontic treatment of patients with completely absent 

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

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

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

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

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

according to the surface EMG parameters of musculus masseter and musculus 

temporalis and by oral stereognosis indices was proposed.  

Key words: Сompletely absent dentition, complete removable laminar 

dentures, adaptation, surface electromyography, oral stereognosis.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач 

ЕМГ – електроміографія 

ЗЩС – зубо-щелепна система 

МК – мікроконтролер 

МкВ – мікровольт 

ПЗПП – повний знімний пластинковий протез 

ПК – персональний комп'ютер 

ПН – постійна напруга 

СНЩС – скронево-нижньощелепний суглоб 

ФСС – формувач струменевого стимулятора 

ЦАП – цифрово-аналоговий перетворювач 

МА-стимуляція (Muscular-Ability-стимуляція) – стимуляція групи м'язів, які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури 

МА-тест (Muscular-Ability-тест) – тест на здатність до тонкої координації 

жувальної мускулатури 

MVC (Maximal Voluntary Contraction) – сумарна амплітуда при максимальному 

стисненні щелеп без ватних валиків 

POC (Percentage Overlapping Coefficients) – індекс симетричності розподілу 

м'язевої активності 

RMC (Reference Muscular Contraction) – сумарна амплітуда при максимальному 

стисненні щелеп з прикусними ватними валиками 

TC (Torsion Calculating) – індекс, який відображає прояви бокового зміщення 

нижньої щелепи 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Як і раніше, актуальною 

проблемою ортопедичної стоматології є реабілітації пацієнтів з повною 

відсутністю зубів [40, 78, 138, 153, 172]. Потреба населення України в 

ортопедичному лікуванні залишається досить високою, про що свідчать 

статистичні дані: 74 % обстежених мають дефекти зубних рядів, із них - 90,68 

% - часткові дефекти зубних рядів, 9,32 % - повну відсутність зубів [23, 61, 64]. 

 Повна відсутність зубів зумовлена тими ж причинами, що і часткова 

втрата. Це ускладнення каріозної хвороби, захворювання тканин пародонта, 

специфічні запальні процеси, функціональне перевантаження зубів, тощо. 

Повна втрата зубів призводить до топографічних змін співвідношень органів та 

тканин ротової порожнини [101]. 

 Лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів є складною проблемою у 

виготовленні ПЗПП повноцінних у функціональному і естетичному плані. 

Ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів у кінцевому 

результаті спрямоване на загальне оздоровлення людини, на продовження 

активного періоду його життя [1]. Сьогодні є велика кількість пацієнтів з 

повною відсутністю зубів, для яких, з різних причин, імплантологічне 

лікування неможливе, але ці люди так само хочуть і мають повне право 

отримати якісне стоматологічне лікування і вести звичний для себе спосіб 

життя [34, 164]. Повна відсутність зубів є переважаючим стоматологічним 

діагнозом у пацієнтів похилого віку. Лікування цієї групи пацієнтів зазвичай 

здійснюється за допомогою ПЗПП [12, 71]. 

 В Україні, як і в багатьох країнах Європи та Американського континенту, 

останніми десятиріччями значно зросла частка літніх людей. За статистичними 

даними в Україні нараховується більше 11 мільйонів осіб літнього віку [12, 89]. 

 Великий відсоток пацієнтів, які не можуть адаптуватися до ПЗПП, зовсім 

не користуються ними, і більше не звертаються до стоматолога, тому що не 

вірять в успіх лікування. Повноцінне ортопедичне лікування не можливе не 

тільки без досконалого знання функціональних особливостей кожного елемента 
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жувального апарату, а й без правильного розуміння взаємозв'язків цих 

елементів [19, 72]. Поліпшення ортопедичного лікування пацієнтів із повною 

відсутністю зубів здійснюється в основному шляхом удосконалення 

конструкцій ПЗПП, використання нових матеріалів для виготовлення ПЗПП, 

сучасних технологій виготовлення протезів, застосування гелів та порошків, що 

поліпшують фіксацію [30, 94, 137, 138]. У такий спосіб здійснюється 

«керування» адаптацією до ПЗПП як процесу пристосування протеза до умов 

ротової порожнини [66]. Однак існує й інша сторона адаптації - пристосування 

організму пацієнта до ПЗПП, на якій стоматологи ще не в повній мірі звертають 

належну увагу [39]. Водночас дослідження нейром'язевих механізмів тонкої 

координації жувальної мускулатури, тактильної чутливості слизової оболонки 

ротової порожнини, біоелектричних потенціалів жувальних та скроневих м'язів 

відкривають перспективи поліпшення адаптаційних процесів для користування 

ПЗПП. Адже, повна втрата зубів, особливо в літніх людей, призводить до 

виключення пародонто-мускулярного рефлексу, внаслідок чого сила та час 

скорочення жувальної мускулатури регулюються тільки рецепторами слизової 

оболонки ротової порожнини; в той же час сенсорна функція ротової 

порожнини та її пропріорецепія, які в процесі старіння зменшуються, 

відіграють основну роль в адаптації пацієнта до ПЗПП [182]. 

 Таким чином, реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів за 

допомогою ПЗПП, особливо в адаптаційний період, потребує удосконалення як 

ортопедичних методик так і заходів коригуючого впливу на тактильні 

сприйняття слизової оболонки ротової порожнини та жувальну мускулатуру. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами темами. 

 Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

Івано-Франківського національного медичного університету і є фрагментом 

науково-дослідних робіт на тему: «Оптимізація лікувально-профілактичних 

заходів для зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського 

населення Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантаженних 

територіях», державний реєстраційний номер 0117U000946; та на тему 
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«Клінічна ефективність комплексного лікування захворювань твердих тканин 

зубів і пародонту у населення екологічно несприятливих регіонів» державний 

реєстраційний номер 0118U004144. Дисертант є одним із співвиконавців 

фрагментів даних робіт. 

 Мета дослідження: підвищення ефективності ортопедичного лікування 

пацієнтів із повною відсутністю зубів шляхом відновлення адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини та удосконалення методики 

виготовлення ПЗПП. 

 Завдання дослідження: 

 1. Розробити методику підвищення рівня адаптаційних можливостей 

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

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури з використанням 

взірців оригінального набору H Landt. 

 2. Вивчити динаміку основних характеристик поверхневої ЕМГ musculus 

masseter та musculus temporalis під впливом стимуляції групи м'язів, які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури в процесі 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. 

3. Удосконалити методику ортопедичного лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів. 

 4. Вивчити динаміку змін оральної стереогнозїї під впливом стимуляції 

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

процесі ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. 

 5. Вивчити ефективність методики підвищення рівня адаптаційних 

можливостей органів ротової порожнини до ПЗПП на основі стимуляції групи 

м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури з 

використанням взірців оригінального набору H Landt. 

 Об'єкт дослідження: ефективність використання методики стимуляції 

групи м’язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури для 

підвищення адаптаційних можливостей органів ротової порожнини після 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. 
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 Предмет дослідження: процес адаптації пацієнтів із повною відсутністю 

зубів до ПЗПП. 

 Методи дослідження: 

 1. Клінічні методи обстеження осіб без дефектів зубних рядів та пацієнтів 

із повною відсутністю зубів до і після ортопедичного лікування. 

 2. Функціональні методи дослідження: ЕМГ musculus masseter та musculus 

temporalis для оцінки біоелектричної активності та координаційної роботи 

жувальної мускулатури. 

 3. Спеціальні методи дослідження: оральна стереогнозія для оцінки 

тактильної чутливості слизової оболонки ротової порожнини. 

 4. Статистичні методи дослідження: методика репрезентативної 

сукупності та обробка отриманих результатів із використанням варіаційної 

статистики за Ст'юдентом для визначення відповідності отриманих результатів. 

 Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

удосконалено методику формування протетичної площини для ортопедичного 

лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. Дано комплексну оцінку 

біоелектричної активності та симетричності роботи musculus masseter та 

musculus temporalis, за характеристиками поверхневої ЕМГ і тактильної 

чутливості слизової оболонки ротової порожнини, за показниками оральної 

стереогнозії. Розроблено та застосовано методи стимуляції групи м'язів які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури та доведено її 

ефективність за показниками поверхневої ЕМГ та оральної стереогнозії. 

Доведено що процес адаптації пацієнтів з повною відсутністю зубів до ПЗПП 

протікає краще і ефективніше на фоні застосування стимуляції групи м'язів, які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури. 

 Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та 

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

координацію жувальної мускулатури під час планування ортопедичного 

лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. 
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Розроблено та впроваджено в практику пристрій для формування 

протетичної площини прикусного воскового валика верхньої щелепи при 

ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів.  

 Розроблено та запропоновано для практичного виконання спосіб фіксації 

поверхневих нашкірних електродів на musculus masseter для проведення 

поверхневої ЕМГ у пацієнтів з повною відсутністю зубів. 

 Запропоновано новий спосіб оцінки рівня адаптаційних можливостей 

органів ротової порожнини до ПЗПП на основі аналізу характеристик 

поверхневої ЕМГ musculus masseter та musculus temporalis і показників оральної 

стереогнозії. 

 Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в лікувальну практику відділу ортопедичної стоматології 

Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України (24.12.2019 

р.), ортопедичного відділення центру стоматології університетської клініки 

Івано-Франківського національного медичного університету (07.02.2020 р.), 

стоматологічного відділення університетського стоматологічного центру 

Харківського національного медичного університету (11.02.2020 р.), 

ортопедичного відділення комунального неприбуткового підприємства 

“Обласна клінічна стоматологічна поліклініка Івано-Франківської обласної 

ради” (12.02.2020 р.), ортопедичного відділення комунального неприбуткового 

підприємства “Міська стоматологічна поліклініка Івано-Франківської міської 

ради” (14.02.2020 р.), кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-

Франківського національного медичного університету (18.02.2020 р.), кафедри 

ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету (19.02.2020 р). Матеріали дисертації використовуються в 

навчальному процесі кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-

Франківського національного медичного університету (04.02.2020 р.), кафедри 

ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету (05.02.2020 р.), кафедри ортопедичної стоматології Харківського 

національного медичного університету (11.02.2020 р.). 
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 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням здобувача. Автором самостійно проаналізована 

наукова література, виконаний патентний пошук з даного напрямку. Спільно з 

науковим керівником визначено мету, завдання, об'єм та методи дослідження. 

Автором самостійно сформовано групи пацієнтів, проведено клінічне 

обстеження та лікування пацієнтів; самостійно проведено електроміографічні 

обстеження, стимуляцію групи м'язів, які забезпечують тонку координацію 

жувальних м'язів, визначено показники оральної стереогнозії. Здобувачем 

самостійно проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написані 

всі розділи дисертації, забезпечено впровадження їх у медичну практику; 

спільно з науковим керівником сформульовані висновки та практичні 

рекомендації. Провідним є внесок автора у розробку та виготовлення пристрою 

для формування протетичної площини прикусного воскового валика верхньої 

щелепи при ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів. 

 Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на: Звітній науково-практичній 

конференції лікарів-інтернів за 2012-2013 навчальний рік (Івано-Франківськ, 

2013); Звітній науково-практичні конференції лікарів-інтернів за 2013-2014 

навчальний рік (Івано-Франківськ, 2014); Звітній науково-практичній 

конференції лікарів-інтернів за 2014-2015 навчальний рік (Івано-Франківськ, 

2015); Звітній науково-практичній конференції лікарів (провізорів)-інтернів за 

2017-2018 навчальний рік (Івано-Франківськ, 2018). 

 Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, у тому 

числі 4 статті у фахових наукових виданнях України та зарубіжних (із них 1 

стаття у науковому виданні держави Європейського Союзу (Польща)), 2 

патенти України на корисну модель, 4 тези у матеріалах науково-практичних 

конференцій. 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 190 сторінках 

машинописного тексту і 124 основного тексту. Дисертація складається зі 

вступу, 5 розділів, аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, 
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практичних рекомендацій, додатків, списку використаних джерел, який 

включає 187 джерел, з них кирилицею 130, латиницею 57 джерел. Дисертація 

ілюстрована 25 таблицями та 43 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМИ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

ПАЦІЄНТІВ З ПОВНОЮ ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 1.1. Соціальні та клінічні аспекти проблеми ортопедичного лікування 

пацієнтів з повною відсутністю зубів 

 

 За світовою тенденцією повна відсутність зубів продовжує зростати серед 

населення віком після 45 років. Так, у США очікується збільшення кількості 

пацієнтів, які потребують ортопедичного лікування ПЗПП із 33,6 мільйона 

пацієнтів у 1991 році до 37,9 мільйона пацієнтів у 2020 році [11]. Актуальність 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів на сьогодні 

обумовлена ростом тривалості життя населення і збільшенням кількості людей 

похилого і старечого віку; у 50 % людей цього віку відсутні зуби [10]. 

Захворювання у літніх людей мають ряд особливостей, які обумовлені самою 

природою старіння. Це проявляється в неспецифічних проявах захворювань, 

множинною соматичною патологією, непередбачуваністю у перебігу 

захворювань і швидкості погіршення стану, високій частоті ускладнень і 

необхідності подальшої реабілітації. Стоматологічні захворювання в похилому 

і старечому віці мають такі ж особливості. Це аргументує доцільність виділення 

в дисципліні «стоматологія» спеціального розділу «геронтостоматологія» [2]. 

Дослідження показали, що у віці 60-69 років стоматологічно здоровими могли 

вважатися тільки 5,5 % обстежених пацієнтів, а у віці 70-79 років вже тільки  

1,2 %. Повна втрата зубів у віці 60-69 років спостерігалася у 9,9 % обстежених, 

у віці 70-79 років - у 29,5 %, а старше 80 років - 40,2 % [12, 78]. 

 Україна відноситься до країн з достатньо високим рівнем старіння 

населення, так, за значенням частки осіб віком 60 років і старше у загальній 

чисельності населення, наша країна посідає 11 місце у світовій ієрархії за даним 

показником. На відміну від країн Заходу, де відбувається старіння «зверху» в 
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результаті зниження смертності, показник старіння населення України зростає 

лише «знизу» за рахунок високої смертності дорослого населення та зниження 

народжуваності. Віковий розподіл населення України станом на 2012 рік 

представлений на рис. 1.1 [89]. 

 

Рис. 1.1. Вікова структура населення України 

  

Значна частина людей літнього віку в Україні страждають від повної 

відсутності зубів. Повна втрата зубів призводить до порушення мовлення та 

практично повної відсутності функції жування [32]. Причинами повної втрати 

зубів найчастіше стають ускладнення каріозної хвороби, захворювання тканин 

пародонта, травми, вроджена відсутність зубів, що зустрічається дуже рідко 

[72]. 

 Якість життя пацієнтів з повною відсутністю зубів значно знижується. 

Втрата зубів наносить важку психологічну травму і призводить до виражених 

естетичних зрушень: знижується висота нижньої третини обличчя, 

порушуються оклюзійні співвідношення, зменшується тонус губ, вони 

витончуються, обличчя набуває нещасного, старечого виразу [31]. 
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 Традиційним методом ортопедичного лікування хворих із повною 

відсутністю зубів є виготовлення ПЗПП. Згідно статистичних даних число 

людей, які потребують ортопедичного лікування при повній відсутності зубів 

невпинно зростає. Так, дослідження ВН Трезубова (2001 р.) показали, що 

потребують ортопедичного лікування повними знімними протезами в країнах 

СНД від 350 до 650 осіб на 1000 населення [121]. У дослідженнях АА 

Калининской (2006 р.), розраховано число осіб, що потребують повних знімних 

зубних протезів. Встановлено, що потреба у виготовленні таких протезів 

складає 24,6 осіб на 1000 обстежених. При цьому потреба в протезах у жінок 

була вища, ніж у чоловіків. З віком ця потреба різко збільшується і в жінок і в 

чоловіків. Показник потреби в повних знімних зубних протезах у віковій групі 

40-49 років склав 5,7 осіб на 1000 оглянутих цього віку, серед пацієнтів 50-59 

років -5,9 осіб на 1000 оглянутих, а у віковій групі 60 років і старше - 12,9 осіб 

на 1000 оглянутих [40]. 

 За даними ВВ Наумова (2009 р.) у віковій групі 50-59 років 7,5 % хворих 

потребує виготовлення повного знімного протезу і тут же вказує, що тенденція 

прогресивно зростає з віком [77]. ВЮ Краснов (2009 р.) вказує, що потреба в 

ортопедичному лікуванні ПЗПП у вікових групах понад 50 років складає від 

23,8 % до 80 % і тут же додає, що дані мають тенденцію до зростання у зв'язку з 

високим ступенем поширеності та інтенсивності основних стоматологічних 

захворювань [58]. Згідно даних ММ Ватаманюка (2014 р.) потреба населення в  

ортопедичному лікуванні ПЗПП в Україні складає 57,6 осіб на 1000 обстежених 

[11]. 

 Реабілітація пацієнтів при повній відсутності зубів представляє складну 

проблему створення протезів, повноцінних в функціональному, естетичному і 

психологічному відношенні. Значимість цих факторів може бути неоднаковою 

залежно від віку пацієнта, професії, зовнішніх змін обличчя [63, 80, 81, 133, 

164]. Великий досвід проблеми накопичений у країнах Північної Європи, усі 

особи літнього віку мають можливість отримати частково або повністю 

компенсовану стоматологічну допомогу [68]. Датські вчені при 
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стоматологічному епідеміологічному обстеженні виявили очевидний зв'язок 

між соціальною та фізичною активністю пацієнтів і станом ротової порожнини. 

Серед обстежених (середній вік 67 років) 10 % вели активний спосіб життя, з 

них тільки у 34 % була повна відсутність зубів, а серед 36 % пацієнтів з 

низькою життєвою активністю у 51 % була повна відсутність зубів. У Данії 

особам із повною відсутністю зубів виплачують пенсію, оскільки такі люди 

визнаються службами соціального забезпечення інвалідами [172]. У Німеччині 

вважають, що зубний протез має бути виконаний так, щоб пацієнт літнього віку 

(часто з обмеженими мануальними навичками і ослабленим зором) міг ним 

добре користуватися і підтримувати задовільну гігієну ротової порожнини. За 

цієї умови всі пацієнти зможуть проводити задовільну гігієну ротової 

порожнини і зубного протеза після відповідної мотивації та інструктажу [148]. 

 Функціональна цінність ПЗПП залежить від точного дотримання якості 

виконання всіх діагностичних, клінічних та лабораторних етапів виготовлення 

протезів. 

 Головними причинами відмови від використання ПЗПП є: в 29,1 % - 

випадків - порушення фіксації і стабілізації конструкцій під час їх 

функціонування, а також в 23,6 % випадків - неприємні відчуття, які виникають 

під базисом протеза. Серед решти причин - наявність затруднень в фіксвції 

протезів, естетична незадоволеність і погана адаптація до нових конструкцій 

[73,96]. Систематизація і аналіз причин незадовільних результатів 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів призводить до 

виділення п'яти головних груп факторів. Найчастіше, у 53,2 % хворих, скарги 

пов'язані з анатомо-фізіологічними причинами. На другому місці, у 29,5 % 

випадків, знаходяться клініко-технологічні фактори. Третій, четвертий і п'ятий 

(психологічний, токсико-алергічний і комбінований) фактори зустрічаються 

рідше [18]. 

 Основним напрямком розвитку сучасної стоматології є підвищення 

ефективності ортопедичного лікування хворих, у тому числі з повною 

відсутністю зубів [157, 181]. Однак ні профілактичні заходи ні розробка нових 



30 

 

матеріалів, ні удосконалення існуючих методів та підходів до лікування не 

зменшили відсоток населення, що потребують первинного чи повторного 

ортопедичного лікування [106, 129]. Все це дає підстави до пошуку нових 

методів удосконалення технологій виготовлення ПЗПП [17, 152]. У процесі 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів та виготовленні 

ПЗПП до сьогодні є не до кінця удосконаленні моменти, такі як індивідуальний 

підхід до ортопедичного лікування кожного пацієнта, скорочення термінів 

адаптації до протеза, збільшення термінів експлуатації конструкції [35, 153]. 

Удосконалення протоколів виготовлення ПЗПП іде за напрямками, які дали 

можливість більш точно і якісно проводити ортопедичне лікування. Зокрема, це 

врахування анатомо-фізіологічних особливостей будови беззубих щелеп [137, 

138]. За даним напрямком удосконалення привертає увагу «Пристрій для 

діагностики деформацій і аномалій зубощелепної системи». Даний пристрій дає 

можливість, в залежності від пропорцій черепа, підвищити точність і якість 

діагностики деформацій і аномалій зубощелепної системи під час 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. Технічний 

результат полягає в можливості фіксації положення нижньої щелепи в просторі, 

вимірюванні її розмірів і дальше перенесення цього геометричного положення 

щелепи в артикулятор, а також в можливості визначення положення і зміни 

зіничної лінії в процесі лікування з точною фіксацією результату [4]. Для 

відновлення попередніх контурів обличчя та правильної вимови важливе 

значення під час ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів 

має визначення міжкоміркової висоти. ВМ Дворник (2006 р.) розробив пристрій 

для визначення міжкоміркової висоти, шляхом удосконалення відомого, при 

цьому досягнув спрощення конструкції і забезпечив можливість визначення 

міжкоміркової висоти і підвищив ступінь точності вимірювання [22]. ІС 

Дорошенко (2011 р.) удосконалив прилад МР Марея для вимірювання кутів 

нахилу від міжкоміркових ліній відносно протетичної площини та математично 

обгрунтував похибки вимірів приладу МР Марея. Удосконалена конструкція 

приладу дозволяє не тільки точніше визначити кут нахилу міжкоміркових ліній 
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до протетичної площини, а й отримати значення відстані між вершинами 

гребенів альвеолярних відростків щелеп із повною відсутністю зубів та 

визначити точки перетину міжкоміркових ліній із протетичною площиною [29]. 

При конструюванні зубних рядів у ПЗПП протетична площина є головним 

орієнтиром. Правильне визначення розміщення протетичної площини впливає 

на фіксацію ПЗПП та їх стабілізацію в ротовій порожнині. Протягом багатьох 

років і в даний час проблемі правильності визначення протетичної площини 

приділяють значну увагу [17, 62, 84, 94, 104, 109, 125]. В основному протетична 

площина визначається методом, який передбачає її формування на прикусних 

воскових валиках по камперівській та зіничній лініях. Правильність 

протетичної площини по камперівській та зіничній лініям, найчастіше, 

контролюють апаратом Ларіна [62], або учнівськими лінійками [101]. Недоліки 

контролю апаратом Ларіна є те, що протетична площина формується цим 

апаратом одинаково на всіх участках прикусного воскового валика відповідно 

до камперівської лінії, так як пластини-вказівники вищеназваного орієнтира 

паралельні до протетичної площини названого апарата. Крім цього, при 

формуванні протетичної площини на фронтальній дільниці апаратом Ларіна 

допускаються неточності, пов'язані з тим, що вона відхилена вверх від 

площини, яка сформована на рівні зіничної лінії в середньому на 5,2˚ справа і 

5,9 зліва [16]. Недоліки контролю учнівськими лінійками полягають в тому, що 

використання лінійок при формуванні протетичної площини верхнього 

воскового валика не може бути точним, так як точно неможливо зорієнтувати 

лінійку особливо по камперівській лінії через об'ємності рельєфу обличчя [125]. 

Також відомий метод визначення протетичної площини на томограмі беззубих 

щелеп, який передбачає формування протетичної площини верхнього 

прикусного воскового валика паралельно камперівській і зіничній лініям з 

використанням учнівських лінійок, припасовування нижнього валика до 

верхнього, нанесення на нього рентген-контрастного препарату, отримання 

комп'ютерної томограми беззубих щелеп, контактування сформованої поверхні 

воскового валика [104]. Даний метод має ряд недоліків: а) точність розміщення 
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камперівської лінії можна визначити тільки після отримання комп'ютерної 

томограми, що допускає огріхи на початковому етапі і можливість повторення 

процедури; б) використання такого дороговартісного метода багаторазово 

піддає пацієнтів додатковому опроміненню і займає багато часу [16]. Відомий 

також метод побудови протетичної площини, з використанням лазерного 

паралелометра який передбачає нанесення проекції протетичної площини на 

восковому валику верхньої щелепи паралельно до камперівської лінії, при 

цьому промінь закріпленого на тримачі нерухомого лазерного модуля побудови 

ліній наводять на основу крила носа або проводять по носо-вушній лінії і 

формують таким чином камперівську лінію, а лазерний промінь рухомого 

модуля направляють на попередньо отриману висоту воскового валика і 

визначають на ньому проекцію протетичної площини в фронтальній ділянці 

[125]. Недоліки цього методу полягають у тому, що використання його 

передбачає наявність лазерного паралелометра за допомогою, якого на 

восковому валику верхньої щелепи стоматологічним шпателем відмічають 

проекції лазерних ліній, до рівня яких зрізують валик і при цьому можуть бути 

огріхи, так як протетична площина формується візуально [16]. 

 Правильний розвиток зубних рядів знаходиться в прямій залежності від 

нормальної взаємодії м'язів щелепно-лицевої ділянки. Врівноважений тиск 

зовнішніх та внутрішніх м'язів сприяє фізіологічному розвитку природних 

зубних рядів і їх функціональної повноцінності [26]. Ці ж фактори дуже 

впливають на стійкість і функціональну повноцінність лікувальних засобів 

(знімних протезів) при повній відсутності зубів [37]. У результаті повної втрати 

зубів у жувальній системі відбуваються важливі зміни, які зачіпають м'язи. 

Чутлива імпульсація у людей, які повністю втратили зуби змінюється. 

Амплітуда жувального циклу, ефективність і сила скорочення жувальної 

мускулатури у таких пацієнтів знижується в порівнянні з пацієнтами, які мають 

зуби. Більше того, знижується швидкість початку і завршення жувальних 

циклів, збільшується оклюзійна пауза [79]. Порушення периферійного 

нервового апарату жувальної мускулатури залишається однією з найбільш 
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актуальних медичних проблем [93]. Останнє десятиріччя характеризується 

постійним вивченням біоелектричної активності жувальної мускулатури при 

різних стоматологічних захворюваннях та їх лікуванні [15, 75, 83, 119, 120, 130, 

146]. Важливим сучасним питанням у ортопедичній стоматології є 

функціональні біоелектричні зміни в жувальній мускулатурі у пацієнтів з 

повною відсутністю зубів під час адаптації до ПЗПП [66, 88]. Адже, за 

висновком ВМ Дворника (2009 р.): «Основне завдання адаптації - формування 

рухового стереотипу, при утворенні якого встановлюється складна, але 

досконала взаємодія між центральною нервовою і м'язовою системами» [21]. 

 Із викладеного вище можемо зробити висновок, що повна відсутність 

зубів супроводжує ряд патологічних станів. Провідну роль у даному процесі 

відіграє жувальна мускулатура. У процесі діагностики та з метою вибору 

адекватного методу ортопедичного лікування, необхідне комплексне 

досліджування всіх складових частин зубо-щелепної системи (ЗЩС). Є багато 

методів дослідження стану жувальної мускулатури та інших елементів ЗЩС та 

їх лікування. Подальшого вивчення потребують роль жувальної мускулатури 

при повній відсутності зубів та відповідно адекватне комплексне лікування, а 

також вивчення ефективності виготовлення ПЗПП за загальноприйнятою 

методикою та розробка і удосконалення методів ортопедичного лікування 

пацієнтів з повною відсутністю зубів. 

 

 1.2. Електроміографія та її значення як методу діагностики в сучасній 

стоматології 

 

Із метою покращення якості діагностики та лікування в сучасній 

стоматології використовуються все більше пристроїв новітнього покоління: 

інтраоральні камери типу «Trios» [147], Cad-Cam-системи [154], 

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

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

тощо [165,180], системи для тривимірного моделювання, при патології 
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скронево-нижньощелепного суглоба [139]. Однак питання патології м'яких 

тканин вимагає додаткових, вузькоспеціалізованих методів дослідження, таких 

як сіалографія для діагностики слинних залоз [184] та ЕМГ для діагностики 

стану жувальної мускулатури. 

 Електроміографія - це метод дослідження, який базується на вивченні 

потенціалів дії м'язевих волокон, які функціонують у складі рухомих одиниць, 

оскільки вони є функціональною одиницею довільної та рефлекторної 

активності нервово-м'язевого апарату [21, 55, 88]. Вперше ЕМГ була 

зареєстрована за допомогою телефонного пристрою МЄ Введенським ще в 1884 

році, а в 1907 році німецькому вченому H Piper вдалося здійснити графічний 

запис ЕМГ людини. Проте поширення на практиці даний метод отримав у 30-ті 

роки минулого століття. У 1948 році голландський вчений R. Hodes 

запропонував методику визначення швидкості поширення збудження по 

рухових волокнах периферійних нервів в клінічних умова. У тому ж році 

англійські вчені M Dowson i G Scott розробили методику визначення швидкості 

поширення збудження по афферентних волокнах периферійних нервів, що і 

започаткувало електронейроміографію [3, 47]. 

 Як зазначає D Wrey та співавтори, ЕМГ є важливим та показовим 

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

периферійних нервів та нейропатій, а також порушення діяльності м'язів [187]. 

 АВ Лепинин та співавтори описали закономірності змін окремих 

параметрів ЕМГ максимального довільного скорочення жувальних та 

скроневих м'язів в залежності від виду травматичного пошкодження нижньої 

щелепи в поєднанні з дефектами зубних рядів, та доцільність комплексного 

(хірургічного та ортопедичного) лікування [65]. 

 ВО Маланчук та співавтори пропонують із допомогою стимуляційної 

ЕМГ способи оцінки функціонального стану нижньокоміркового нерва при 

захворюваннях нижньої щелепи та на його основі, за антидромною сенсорною 

методикою діагностувати остеомієліт нижньої щелепи [70]. 
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 ІМ Дерев'янко пропонує використати методику біологічно зворотнього 

зв'язку з ЕМГ та лікувальною фізкультурою в ранні терміни реабілітації ВІЛ-

асоційованої невропатії лицьового нерва, обгрунтовуючи даний метод як 

неінвазивний, який знижує ризик зараження персоналу [24]. 

 ЕА Кречина та співавтори завдяки ЕМГ оцінювали стан м'язів при 

скупченості фронтальних зубів при різних видах оклюзії. Дані ЕМГ жувальних 

та скроневих м'язів свідчать про функціональну нестабільність оклюзії, 

дисбаланс різного ступеня та необхідність корекції [59]. Продовжили 

дослідження ЕМГ особливостей при скупчені фронтальних зубів, але уже із 

зубощелепними аномаліями МІ Дмитренко та співавтори. В їхніх дослідження 

дані ЕМГ жувальних та скроневих м'язів свідчать про підвищення активності 

скроневих м'язів, у даних пацієнтів, за рахунок недостатньої активності 

жувальних м'язів; та про зменшення м'язевої симетрії [27]. 

 Заслуговує на увагу дослідження D Manfredini та співавторів про ЕМГ 

характеристики при міофасціальній болючості. За результатами дослідження 

зроблений висновок, що при міофасціальних болях за ЕМГ даними змінюються 

тільки характеристики при волевому стискуванні щелеп і як підсумок - 

клініцисти не повинні використовувати ЕМГ в якості діагностичного 

інструменту при міофасціальних болях [162]. 

 Найбільш широкогранним та перспективним є використання ЕМГ в 

ортопедичній стоматології [46, 156]. ЛВ Мізюк та співавтори досліджуючи 

дистально обмежені дефекти та встановлюючи закономірності порушення 

функціональних м'язів від втрат пар зубів-антагоністів, встановили, що 

порушення при втраті 1, 2 пар зубів-антагоністів є вкрай незначне, дещо більша 

проблема наступає при втраті 3 пар і вже починаючи з втрати 4 пар зубів-

антагоністів різниця біопотенціалів жувальних м'язів є найбільш помітною. 

Однак при адекватному лікуванні із застосуванням незмінних суцільнолитих 

конструкцій уже через 3 місяці показники ЕМГ практично дорівнюють нормі в 

усіх випадках [74]. 
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 ВА Шуклін та співавтори за допомогою ЕМГ довели залежність розвитку 

одностороннього типу жування внаслідок пломбування та видалення першого 

моляра в термін до одного року після проведення маніпуляції. Також автор 

встановив, що застосування, для корекції порушень функції жувальних м'язів, 

електростимуляції мікрострумами дозволяє відновити баланс їхньої функції 

[123, 124]. 

 Досить важливе значення мають дослідження показників ЕМГ в 

залежності від віку пацієнтів. Так, АБ Костишин вивчав особливості зміни 

біопотенціалів жувальних та скроневих м'язі у осіб як чоловічої так і жіночої 

статі віком 20-25 років, і довів, що показники ЕМГ мають незначну залежність 

від статі в молодому віці [43]. У той же час, ЮІ Семененко доводить пряму 

залежність електроміографічних параметрів від віку пацієнтів з інтактними 

зубними рядами, і робить висновок, що дані результати необхідно враховувати 

при відновленні зубного ряду ортопедичними конструкціями під час контролю 

якості ортопедичного лікування [114]. B Campillo та співавтори також вивчали 

електроміографічну активність жувальної мускулатури з теоретично ідеальною 

оклюзією зубів [140]. 

 В останні роки велика увага приділяється значенню ЕМГ, як засобу 

діагностики, в дослідженні жувальної мускулатури у хворих з патологією 

скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС). АВ Ляховська надає велике 

значення ЕМГ в діагностиці дисфункції СНЩС починаючи уже з підліткового 

віку і пов'язує виникнення даної патології із певними гормональними 

зрушеннями в пубертатний період, особливо у дівчат-підлітків [67]. Проблемі 

діагностики, за допомогою ЕМГ, патології СНЩС у жінок більш старшого віку 

(в середньому 30 років) присвячена наукова публікація CM De Felicio та 

співавторів, у якій показано, що у жінок з патологією СНЩС виражена 

асиметрія між правим та лівим жувальними м'язами та незбалансована 

скоротлива активність контрлатеральних жувальних та скроневих м'язів [143]. 

У своїх наукових роботах АВ Силин та співавтори та U Santa-Mora та 

співавтори доводять, що показники ЕМГ можна і потрібно використовувати як 
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діагностичні критерії для підтвердження м'язево-суглобової дисфункції при 

патології СНЩС [116, 177]. У той же час, необхідно враховувати, що найбільша 

проблема при аналізі результатів ЕМГ у хворих з дисфункціями СНЩС це 

порівняння з показниками здорових осіб, тому що доведено, що у людей з 

різною масою жувальних м'язів результати ЕМГ різні [98]. І, все ж таки, ЕМГ є 

незамінимим методом аналізу активації жувальних м'язів. За її допомогою 

можна оцінити м'язевий баланс як між м'язами з обох боків, так і між парами 

м'язів з можливим ефектом бічного відхилення нижньої щелепи, що досить є 

інформативним для пацієнтів із патологією СНЩС. Зокрема, у хворих з 

фіброзним анкілозом СНЩС вивчали зміни ЕМГ під впливом комплексного 

лікування з включенням транскраніальної електростимуляції. За даними ЕМГ у 

даних пацієнтів після транскраніальної електростимуляції через 6 місяців 

знижувалася біоелектрична активність жувальних м'язів у стані відносного 

фізіологічного спокою, відновлювалася амплітуда жувальних рухів нижньої 

щелепи та підвищувалася сила скорочень жувальних м'язів [115]. ОС Воловар 

та НМ Тімощенко на практиці довелили зв'язок дисфункції жувальних та 

скроневих м'язів з порушенням цілісності зубних рядів та парафункцією 

СНЩС. Автори встановили, що при раціональному ортопедичному лікуванні 

показники ЕМГ у 77 % випадків зразу ж після лікування наближаються до 

норми [14]. ВМ Новіков описав стан жувальних м'язів до та після комплексного 

лікування хворих на ревматоїдний артрит в фазі активності при детермінованих 

порушеннях оклюзії та встановив закономірності й характер їх виникнення. 

Автор також встановив, що при дослідженні змін активності жувальних м'язів у 

пацієнтів з м'язево-суглобовою дисфункцією СНЩС у поєднанні з 

детермінованими порушеннями оклюзії, термін після лікування 3-6 місяців є 

оптимальним для початку позитивної динаміки стану жувальних м'язів і 

свідчить про адекватно вибраний вид лікування [82]. Складність узгодження 

клінічних проявів патологічних процесів у СНЩС і результатів параклінічних 

досліджень підтверджує необхідність проведення детальних комплексних 

діагностичних дій з обов'язковим включенням ЕМГ скроневих і жувальних 
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м'язів для встановлення характера і важкості порушень в м'язево-суглобовому 

комплексі і однозначною трактовкою типових і не типових симптомів м'язево-

суглобових дисфункцій, які звичайно супроводжують всі захворювання СНЩС, 

і це забезпечить проведення адекватного патогенетичного лікування не тільки 

суглоба з проявами больового синдрома, а також і симетричного у відповідної 

категорії хворих і оцінить його ефективність [26, 130]. І, все ж таки, ВВ 

Ботвиненко та співавтори вважають, що дані ЕМГ добре характеризують 

оклюзійний стан і в меншій мірі відносяться до дисфункціональних змін 

СНЩС, тому питання асиметрії і вплив даного показника на виникнення 

м'язево-суглобових дисфункцій потребує подальшого вивчення [7]. 

 Усе більшої уваги надають автори дослідженням імплантатів на стан 

жувальної мускулатури адже, якщо сучасний діагностичний процес із 

залученням цифрового аналізу клінічної ситуації зводить до мінімуму похибку 

безпосередньо при постановці імплантату в кістку [154, 167], то питання 

адаптації м'язів вимагає подальшого вивчення. Так, ОВ Павленко з 

співавторами встановили, що функціональна активність жувальних м'язів 

залежить від термінів після видалення зубів і встановлення імплантатів. Чим 

більше часу минуло після видалення зубів, тим вираженіші зміни активності 

жувальних м'язів на ЕМГ [86]. Доведено на основі індексної оцінки ЕМГ, що по 

своїй функціональності знімні та незнімні протези з опорою на імплантати є 

рівносильними [145]. Аналіз показників ЕМГ у хворих після ортопедичного 

лікування дефектів зубних рядів із використанням імплантатів показав значні 

зміни функціонального стану жувальних м'язів у різні терміни після 

імплантації; спостерігалася асиметрія активності, яка характерна для 

одностороннього типу жування, висока біоелектрична активність скроневих 

м'язів [15]. АМ Боян та АА Круковский радять використовувати ЕМГ для 

підвищення якості надання стоматологічної допомоги, особливо у випадках з 

неочевидною симптоматикою при реабілітації пацієнтів з використанням 

стоматологічних імплантатів [9]. 
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 За останні роки ЕМГ здійснила ще один стрибок вперед, завдяки тому, що 

з'явилися електроміографи та електронейроміографи нового покоління, які 

працюють з швидкісними комп'ютерами, а програмне забезпечення створює 

зручніші умови для обчислення результатів. Однак є ряд проблем 

організаційного і технічного напрямку. Зокрема, створення адаптованого під 

стоматологію програмного забезпечення, адже досвід останніх років свідчить 

про те, що для інтерпретації результатів дослідження стоматолог повинен 

спочатку створити відповідний софт [44, 48, 56, 92, 99]. 

 Існує проблема розходження в даних різних авторів при дослідженні 

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

чутливість, особливості електроміографів, на яких виконувалися дослідження, 

умови, за яких обстежували пацієнтів, обладнання кабінету, психоемоційний 

стан пацієнтів, грамотність виконання лікарем маніпуляції. До причин 

розходження даних ЕМГ ще додається той факт, що на обличчі є велика 

кількість м'язів і можлива похибка унаслідок накладки біопотенціалів декількох 

м'язів [149]. Розроблено нові критерії ЕМГ відхилень за допомогою 

поверхневих електродів, використовуючи пакетне вайвлет-перетворення. 

Встановлено, що результати найкраще ідентифікуються за допомогою 

пакетного вайвлет-перетворення 4-го рівня. Рівень коректності класифікації 

при семиразовій кросвалідизації сягав 97,3 % [174]. 

 Із кожним роком усе більше уваги приділяється умовам проведення 

дослідження та маніпуляцій. Особливо це стосується стоматології, де в 

постійному навантаженні перебувають м'язи лікаря і пацієнта [173]. У США 

докладно розписано вимоги до кабінету та персоналу при виконанні 

дослідження. Висуваються наступні гігієнічні умови: «дослідження 

виконуються в спеціальній кімнаті площею 10м˟10 м. Стіл (кушетка) повинен 

розташовуватися навпроти стіни, щоб не відволікати обстежуваного. Кушетка 

для пацієнта повинна розташовуватися під кутом, місце для ніг пацієнта 

повинне розташовуватися в протилежну сторону від дверей. Також, стіл має 

бути відсунутий від стіни на 18 дюймів. Двері повинні відкриватися всередину, 
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у напрямку до стола для обстеження, однак вимагається їх блокування на рівні 

відкриття 45 градусів від положення закритого. Особлива увага приділяється 

шумоізоляції кімнати. Вхідні двері не повинні знаходитися поруч чи напроти 

ванної, туалету. У самій кімнаті заборонено проходження будь-яких 

трубопроводів, за винятком опалювальної батареї власне кімнати» [161]. 

 В Україні також розроблені протоколи виконання інтерференційної ЕМГ 

в ортопедичній стоматології. Однак у них більшу увагу приділено виконанню 

функціональних проб, їх послідовності та завданням, які вони вирішуюють 

[51,120], тому питання встановлення чітких вимог до проведення ЕМГ з метою 

уніфікації результатів є вкрай необхідним. Актуальним залишається питання 

стресового фактора, який може вплинути на результати дослідження. 

Популярною стає в даній ситуації медикаментозна підготовка пацієнта [45, 97]. 

 Найпоширенішою в науковій та практичній стоматології є 

інтерференційна поверхнева ЕМГ. Особливо, цінне поєднання вивчення 

якісних, кількісних, індексних та показників турно-амплітудного аналізу ЕМГ, 

даний метод є неінвазивним та дозволяє побачити розгорнуту картину патології 

[3, 9, 13, 27, 50, 76]. Особливе місце в ортопедичній стоматології займають 

вивчення характеристик ЕМГ у пацієнтів з повною відсутністю зубів та в 

процесі їхньої реабілітації, адже відсутність всіх зубів стає пусковим 

механізмом багатьох патологічних змін в жувальному апараті, в перелік яких 

входять: резорбція гребеня коміркової кістки; зниження жувальної 

ефективності; естетичні зміни обличчя; порушення біоелектричної активності 

жувальної мускулатури. Встановлені зміни показників ЕМГ жувальної 

мускулатури у пацієнтів з повною відсутністю зубів свідчать про глибокі 

функціональні порушення діяльності жувального апарату [90, 91, 128]. Також, 

характеристики ЕМГ є одними з провідних показників рівня адаптації пацієнтів 

після ортопедичного лікування до знімних зубних протезів [28, 42, 105, 168]. 

 КА Шутов та ГГ Иванова пропонують диференційований підхід до 

проведення міофункціональної корекції за допомогою стимуляційної ЕМГ в 

плані визначення показань до застосування різних конструкцій лікувальної 
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апаратури, послідовності етапів ортопедичного лікування, а також 

прогнозування термінів адаптаційного періоду [126]. 

 Отже, дослідження ЕМГ мають вагоме значення в розвитку сучасної 

ортопедичної стоматології. Однак ще існує ціла низка проблем як 

організаційного, так і технічного характеру, вирішення яких дозволить 

використовувати ЕМГ більш якісно і повноцінно. Необхідно удосконалити і 

чітко виконувати стандарти протоколу дослідження; потрібно інструктивно 

встановити чіткі гігієнічні і функціональні вимоги до кабінету, де проводяться 

дослідження. Необхідно більш широко впроваджувати в практичну 

стоматологію результати позитивних досліджень ЕМГ. У пацієнтів з повною 

відсутністю зубів більш детально вивчати характеристики та їх зміни під час 

проведення поверхневої ЕМГ. Особливу увагу слід приділити питанню 

розробки критеріїв рівня адаптації пацієнтів з повною відсутністю зубів до 

ортопедичного лікування у вигляді ПЗПП, на основі вивчення показників 

поверхневої ЕМГ жувальних та скроневих м'язів. 

 

 1.3. Оральна стереогнозія - як метод оцінки адаптаційних 

можливостей в сучасній стоматології 

 

 Термін «адаптація» означає пристосування , припасування. З точки зору 

фізіології ортопедичне лікування повними знімними протезами є дуже 

серйозним втручанням в організм людини і недооцінювати його складність 

неприпустимо [101]. 

 АК Иорданишвили вважає, що повинен бути комплексний підхід до 

аналізу факторів, які впливають на перебіг періоду адаптації у протезоносія і 

виділяє п'ять основних аспектів (рис. 1.2) [36]. Психофізіологічний аспект 

базується на тому, що процеси адаптації пацієнта до зубного протеза носять 

корковий характер, і одним із визначальних тут факторів є тип вищої нервової 

діяльності і пластичність нервових центрів пацієнта. Великий вплив на період 

адаптації має соціально-психологічний аспект, який включає в себе питання 
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взаємовідносин між стоматологом, пацієнтом і суспільством. Визначальною 

ланкою тут є ступінь виконання бажання пацієнта від якої залежить певний 

результат лікування і дотримання принципів деонтології. У практичній роботі 

стоматолога відправним моментом при вивченні проблем адаптації є аналіз 

медичного аспекта, так як його розкриття полегшує планування заходів, які 

направлені на профілактику можливих ускладнень ортопедичного лікування. 

 

Рис. 1.2. Систематизація факторів, які впливають на процес адаптації до 

зубних протезів в ортопедичній стоматології, за АК Иорданишвили (1988). 

 

З практичної точки зору зручно виділяти два моменти медичного аспекта: 

анатомо-фізіологічні особливості жувального апарата пацієнта і клінічні дані. 

Анатомо-фізіологічні особливості жувального апарата обумовлюють характер 

попередньої терапевтичної, хірургічної і ортопедичної підготовки перед 
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ортопедичним лікуванням, особливості конструкції майбутнього протеза, його 

межі і відповідні матеріали, методики роботи стоматолога. Від правильного їх 

врахування і якості виготовлення протеза залежать наступні клінічні дані: 

ступінь відновлення функцій жування і мови, зовнішній вигляд пацієнта, 

фіксація і стабілізація протеза, частота і характер поломок, зміни слизової 

оболонки протезного ложа, наявність больових відчуттів. Техніко-

технологічний і соціально-економічний аспекти залежать від двох спеціалістів 

(стоматолога і зубного техніка). Очевидно, що результат лікування буде 

визначатися узгодженою і якісною роботою кожного з них [36, 69]. 

 Дворник ВМ виділяє три фази адаптації до ортопедичного лікування. 

Перша фаза адаптації (орієнтовний стереотип) характеризується 

дискоординацією рухової системи і зривом раніше виробленого стереотипу, 

тобто вираженого лабільністю центрального і периферичного відділів. Будь-яке 

додаткове подразнення в початковій фазі відповідає наростанню гальмування. 

Залежно від умов перша фаза може тривати по-різному довго, але врешті-решт 

настає критичний момент, коли у відповідь реакція набуває стійкішого 

характеру. Друга фаза механізму адаптації визначена як період 

«упрацьовуваності», або тренування стереотипу. Підкріплення сигналу 

поступово обмежує іррадіацію збудження і концентрує його в центральну 

нервову систему, приводячи до диференціації умовного рефлексу. У цьому і 

полягає аналітична функція кори головного мозку. Тривалість другої фази рідко 

перевищує 14 днів. Третя фаза - фаза стійкого, динамічного стереотипу -

характеризується високою і стійкою працездатністю. Це період коли 

встановлення стереотипу закінчене, і діяльність організму набуває гармонійної 

єдності та цілістності. Тривалість третьої фази становить 1 місяць [21]. 

 Оцінюючи процес адаптації до повних знімних протезів МП Цисар та 

співавтори роблять висновок, що якби якісно не був виготовлений повний 

знімний протез, адаптація залежить перш за все від індивідуальної реактивності 

організму і структури психологічного типу характеру пацієнта. Привикання 

(адаптація) до ПЗПП відбувається поступово, протягом різних проміжків часу 
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(від 10 до 33 днів). Першочергове значення в адаптації має психологічний 

настрій пацієнта, а також його знання і розуміння процесів, які відбуваються з 

ним під час привикання до протеза [122]. Підготовка пацієнта до 

ортопедичного лікування, саме ортопедичного лікування та рання адаптація до 

зубних протезів, можуть сприяти розвитку різноманітних психологічних 

реакцій та патопсихологічних станів, які ще недостатньо вивчені в 

ортопедичній стоматології [87]. 

 Одним із важливих факторів адаптації до ортопедичного лікування є 

здатність спеціалізованих сенсорних рецепторів слизової оболонки ротової 

порожнини попереджувати про шкідливі подразники. Ця здатність також 

дозволяє тій же слизовій оболонці ідентифікувати дефект, якщо такий є в 

протезі. Чим вища сенсорна функція у конкретного пацієнта, тим менша 

ймовірність помилки з боку стоматолога. Оральна сенсорна функція може бути 

вивчена і досліджена різними методами, серед яких двоточкова дискримінація, 

вібро-тактильне виявлення, оральна стереогнозія [134, 182, 185]. 

 Стереогнозія - це здатність людини розпізнавати форму і ознаки поверхні 

предмета, використовуючи тактильні відчуття, не дивлячись на них [142]. 

Стереогнозія є однією з ранніх коркових функцій третинних зон кори головного 

мозку. Функціональне формування стереогнозії завершується у дітей в 

семирічному віці і обумовлене віковим морфологічним дозріванням 

цитофіброархітектонічних структур задньої третинної зони кори головного 

мозку. Центр задньої третинної зони локалізується в філогенетично молодій 

нижній тім'яній долі, яка є носієм вищих коркових функцій [33]. 

 Оральна стереогнозія - нейросенсорна здатність слизової оболонки 

ротової порожнини для розпізнавання та виявлення  форми предметів у ротовій 

порожнині [175]. Оральна стереогнозія насам перед залежить від передньої 

поверхні язика. Поріг чутливості кінчика язика за масою становить - 10 мг і за 

розмірами - 1,7 мм. Найбільша чутливість від легкого дотику є на кінчику язика 

і твердому піднебінні. І вона знижується вздовж тіла язика, і на його 

вентральній поверхні [131, 155]. Оральна стереогнозія включає в себе деяку 
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рухову активність і маніпуляції предметом, введеним у ротову порожнину, та їх 

взаємодію з губами, язиком і зубами. Феномен оральної стереогнозії передбачає 

складні функції парієтальної кори головного мозку. Отримані відчуття 

синтезуються в корі і порівнюються з попередніми сенсорними спогадами. 

[166, 175]. 

 Оральна стереогнозія як метод діагностики в стоматології вперше був 

введений DC Berry, M Mahood у 1966 році [136], але за твердженням професора 

R Marxkors оральна стереогнозія, як метод відповідної діагностики у пацієнтів з 

повною відсутністю зубів похилого і старечого віку був розроблений німецьким 

вченим H Landt [71, 158, 160]. Фігури до наборів тестових зразків для оральної 

стереогнозії в основному виготовляють з акрилової смоли та пластмаси «Синма 

М» [111, 141, 182], але заслуговують на увагу дослідження з використання 

фігур виготовлених із сирої моркви [166]. 

 Оральна стереогнозія в основному використовується як метод 

діагностики у дорослих, проте є поодинокі дослідження проведені в дитячому 

віці. Дослідження проводили у дітей віком від шести до дев'яти років із 

розщепленим піднебінням і проводили порівняння із здоровими дітьми тієї ж 

вікової групи. Особливістю проведення оральної стереогнозії в дитячому віці є 

те, що фігурки для тестування необхідно прикріплювати зубною ниткою для 

попередження їх проковтування. Дане дослідження показало, що час 

розпізнавання фігурок у дітей з розщепленим піднебінням значно довший чим у 

здорових дітей [135]. 

 Важливим етапом у вивченні оральної стереогнозії є її порівняння у 

різних вікових групах. H Landt проводив оцінку оральної стереогнозії у 

молодих людей (середній вік 22,5 роки) та у групи людей похилого віку 

(середній вік 65,9 років). І, як показали результати у групі людей похилого віку 

здатність до розпізнавання фігур оральної стереогнозії значно менша чим у 

молодих людей [158]. KK Agrawal та співавтори і IH Park у своїх дослідженнях 

також роблять висновок, що оральна стереогнозія для молодої вікової групи 

значно вища чим для старшої вікової групи [131, 171]. Також, KK Agrawal та 
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співавтори довели, що в показниках оральної стереогнозії між чоловіками і 

жінками суттєвої різниці немає [131]. 

 Особливу зацікавленість вчені проявили до питання зміни оральної 

стереогнозії при повній відсутності зубів, адже повна відсутність зубів 

призводить до значної втрати пропріоцептивної чутливості, яка допомагає 

програмувати жувальну систему. У своїх дослідженнях вчені поставили мету 

визначити і порівняти оральну стереогнозію в осіб без дефектів зубних рядів та 

у пацієнтів з повною відсутністю зубів. Результати їхніх досліджень показали, 

що оральна стереогнозія в осіб без дефектів зубних рядів значно вища ніж у 

пацієнтів з повною відсутністю зубів [41, 107, 108, 142]. 

 Реабілітація пацієнтів з повною відсутністю зубів досить часто 

відноситься до найважчих напрямків у роботі стоматолога. Тому, актуальним є 

питання вивчення зміни оральної стереогнозії після ортопедичного лікування з 

використанням ПЗПП. Дослідження V Singh, які проводилися на 150 пацієнтах 

після ортопедичного лікування протягом 1 року із вивченням оральної 

стереогнозії показали, що покриття слизової оболонки піднебіння зубними 

протезами не зменшує показники оральної стереогнозії [182]. Проте вивчення 

оральної стереогнозії у пацієнтів з повною відсутністю зубів після їх 

ортопедичного лікування, яке проводили I Mantecchini та співавтори, N 

Yazdanie та співавтори, D Dahiya та співавтори, дають їм право зробити 

висновок, що наявність правильної ортопедичної реабілітації значно покращує 

показники оральної стереогнозії [141, 163, 186]. Для виявлення впливу 

використання ПЗПП на оральну стереогнозію було співставлено результати у 

двадцяти осіб похилого віку без дефектів зубних рядів із результатами у 

тридцяти пацієнтів похилого віку з повною відсутністю зубів, які 

використовують ПЗПП. При співставленні результатів вірогідної різниці не 

було виявлено, але коли провели повторне дослідження у пацієнтів з повною 

відсутністю зубів після того як вони зняли ПЗПП, то результати оральної 

стереогнозії у них значно погіршали. Отже, сенсорна функція ротової 

порожнини вірогідно не відрізняється в осіб без дефектів зубних рядів та 
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пацієнтів з повною відсутністю зубів, які використовують ПЗПП [132, 151]. 

Проводилося дослідження оральної стереогнозії в пацієнтів похилого і 

старечого віку, які користуються ПЗПП, в залежності від того чи вперше 

звернулися за ортопедичним лікуванням, чи повторно. Вивчення оральної 

стереогнозії показало, що пацієнтам, які звернулися з метою повторного 

ортопедичного лікування необхідно було в 2 рази більше часу для 

розпізнавання фігур стандартного набору H Landt [5]. Протези з опорою на 

імплантати сьогодні широко застосовуються під час лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів. Було проведено дослідження оральної стереогнозії у 

пацієнтів з ПЗПП та у пацієнтів з повними протезами на верхньощелепних 

імплантатах з прикріпленими стержнями. У кінці дослідження був зроблений 

висновок про відсутність різниці у сенсорному сприйнятті предметів у 

пацієнтів з ПЗПП та у пацієнтів з повними протезами на верхньощелепних 

імплантах [150]. Дискутабельним виявилося питання співвідношення оральної 

стереогнозії і задоволеності пацієнта своїм ПЗПП. Існують протиріччя між 

рівнем оральної стереогнозії і задоволеністю пацієнтів своїми ПЗПП. 

Вважається, що висока чутливість ротової порожнини сприяє поганій адаптації 

до ПЗПП; і дослідження D Sakthi показали, що пацієнти, які були задоволені 

своїми ПЗПП - мали низькі показники оральної стереогнозії, а пацієнти, які 

були незадоволенні своїми ПЗПП - мали високі показники оральної стереогнозії 

[176]. Поряд із цим, професор R Marxkors стверджує, що неможливість пацієнта 

користуватися ПЗПП в значній мірі обумовлена недостатньою оральною 

стереогнозією [71]; у своїх наукових працях F Müller та співавтори теж 

доводять за допомогою оральної стереогнозії, що тактильна чутливість слизової 

оболонки ротової порожнини погіршується з віком і сприяє зниженню 

здатності до адаптації при використанні ПЗПП [169, 170]. 

 P Rossetti та співавтори, враховуючи те, що розуміння стоматологом 

оральної стереогнозії має важливе значення для передбачення очікувань 

пацієнта під час ортопедичного лікування за допомогою ПЗПП, провели 

вивчення всієї літератури по оральній стереогнозії і ортопедичному лікуванні 
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при повній відсутності зубів починаючи з 1944 року. Автори вивчивши дану 

літературу прийшли до ряду висновків: 1) відсутність стандартизації в 

дослідженні оральної стереогнозії; 2) оральна стереогнозія зменшується з віком 

(зменшується кількість правильних відповідей і збільшується тривалість часу 

для визначення фігур); 3) оральна стереогнозія може покращуватися з 

навчанням (тренуванням); 4) рівень задоволеності протезом не пов'язаний з 

високим чи низьким показником оральної стереогнозії; 5) використання ПЗПП 

при реабілітації пацієнтів з повною відсутністю зубів підсилює тактильні 

відчуття слизової оболонки ротової порожнини; 6) протез, який підтримується 

імплантом забезпечує рівень оральної стереогнозії наближений до такого як 

при природньому зубному ряді [175]. 

  Нас особливо зацікавив третій висновок у вищенаведеній публікації, 

адже це твердження напряму пов'язане з питанням вивчення і покращення рівня 

адаптації до ПЗПП, особливо у людей похилого та старечого віку. Оскільки 

похилий і старечий вік визначають головну особливість і складність 

ортопедичного лікування цих пацієнтів в зв'язку із зменшенням адаптаційних 

можливостей організму [2]. Здатність пацієнта адаптуватися до ПЗПП залежить 

в основному від сенсорних функцій структур, що оточують та підтримують 

протез та м'язевої рівноваги щелепно-лицевої ділянки [37, 169, 182]. 

 Основи навчання (тренування) пацієнтів похилого і старечого віку з 

повною відсутністю зубів до адаптації для користування ПЗПП були закладені 

німецькими вченими H Landt та L Smink. Ці вчені окрім вивчення оральної 

стереогнозії запропонували вивчати ще і здатність пацієнта до тонкої 

координації жувальної мускулатури [158, 159, 183]. В англо-американській 

літературі здатність до тонкої координації жувальної мускулатури позначається 

як Muscular-Abiliti - тест (МА-тест). H Landt було проведено дослідження групи 

молодих людей (вік 22-25 років) і групи літніх людей (65-69 років) на оцінку 

оральної стереогнозії та МА-тесту. Результати показали, що в групі літніх 

людей як оральна стереогнозія, так і МА-тест були значно нижчими ніж у групі 

молодих людей [158]. Проте дослідженнями L Smink було встановлено, що 
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незалежно від віку і статі пацієнтів рівень їх адаптації до нових протезів, через 

5 тижнів після їх фіксації, знаходиться в прямій залежності з результатами 

оральної стереогнозії, яке проведено безпосередньо перед початком їх 

виготовлення. З другого боку, не вдалося виявити ніякого взаємозв'язку між 

рівнем адаптації пацієнтів до нових протезів і результатами МА-тесту [71, 183]. 

 Тривала повна відсутність зубів стає причиною різних зсувів нижньої 

щелепи, а також зменшення міжкоміркової висоти нижньої третини обличчя. 

Набуті при цьому рефлекси обумовлюють зміни характеру скорочення м'язів, 

рухів нижньої щелепи і язика під час жування, ковтання, розмови і нове 

оклюзійне положення нижньої щелепи. Закріплюючись згодом, неправильна 

оклюзія стає стійкою й утруднює наступне ортопедичне лікування, направлене 

на відновлення правильного центрального положення нижньої щелепи щодо 

основи черепа [39]. Перераховані зрушення можуть створювати додаткові 

труднощі в процесі всіх етапів виготовлення ПЗПП і особливо в період 

адаптації до них. У таких випадках ортопедичне лікування пацієнтів повинно 

передбачати нормалізацію м'язевої рівноваги в щелепно-лицевій ділянці і 

спеціальну міотерапію, яка повинна передувати ортопедичному лікуванню [37]. 

В основі такої спеціальної міотерапії, або нейром'язевого «перенавчання», 

лежить підготовка центральної нервової системи і полягає в зміні довільної і 

рефлекторної активності м'язів. Для такого нейром'язевого «перенавчання» 

використовують одно- або двофазовий імпульсний струм [8]. 

 У зв'язку з вищевикладеним, вважаємо за доцільне для проведення 

перебудови нейром'язевого апарату зубощелепної системи і, зокрема групи 

м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури; для 

«розхитування» вироблених стереотипів м'язевих рухів і повернення до 

колишніх рефлексів; для підвищення рівня адаптації пацієнтів до нових ПЗПП 

перед початком ортопедичного лікування використовувати набори H Landt для 

МА-тесту якості середників стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку 

координацію жувальної мускулатури та відновлення тактильної чутливості 

слизової оболонки ротової порожнини. 
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 Отже, аналіз науково-медичної літератури з ортопедичного лікування 

пацієнтів з повною відсутністю зубів, показав що питання удосконалення 

методики виготовлення ПЗПП залишаються актуальними. У клінічній 

ортопедичній стоматології постійно проводяться дослідження ЕМГ жувальної 

мускулатури, але питання змін біопотенціалів жувальних та скроневих м'язів у 

пацієнтів з повною відсутністю зубів потребують ще глибшого вивчення і 

усунення певних протиріч як у процесі проведення методик дослідження, так і 

в інтерпретації їх результатів. Надзвичайно мале значення в Україні відведено 

досить ефективному, клінічно обгрунтованому, економічно маловартісному 

дослідженню і вивченню оральної стереогнозії та здатності пацієнта до тонкої 

координації жувальної мускулатури. Значно мало уваги приділяється питанням 

адаптації пацієнтів до ортопедичного лікування і особливо повторного 

ортопедичного лікування за допомогою ПЗПП. Це спонукало нас до 

проведення пошуку шляхів удосконалення ортопедичного лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів та знаходження нових можливостей підвищення 

рівня адаптаційних можливостей як до, так і після ортопедичного лікування. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 Дослідження проводилося на клінічній базі кафедри стоматології  

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

 

2.1. Об'єкт дослідження 

  

Під час виконання дисертаційної роботи нами обстежено 120 пацієнтів 

віком від 25 до 89 років. Серед всіх пацієнтів було 80 чоловіків (66,7 %) і 40 

жінок (33,3 %). Дані огляду пацієнтів заносили в спеціально розроблену карту 

(Додаток Б). 

  В обстеження, лікування, та спостереження були включені 90 пацієнтів із 

повною відсутністю зубів, які звернулися для повторного ортопедичного 

лікування. Із цієї категорії пацієнтів рандомізованим методом було сформовано 

дві клінічні групи. 

 У 1-шу групу (порівняння) увійшли 30 пацієнтів із повною відсутністю 

зубів, для яких ортопедичне лікування включало виготовлення і використання 

ПЗПП за загально-прийнятою методикою [100,101]. 

 У 2-гу групу (основну) увійшли 60 пацієнтів із повною відсутністю зубів, 

для яких ортопедичне лікування включало MA - стимуляцію (Muscular-Ability-

стимуляція) та  виготовлення і використання ПЗПП за удосконаленою 

методикою формуванню протетичної площини з використанням розробленого 

та виготовленого нами пристрою [113]. Пацієнти 1-ї та 2-ї групи проходили 

обстеження до ортопедичного лікування, через 14 днів (у день ортопедичного 

лікування) та через 1 і 3 місяці після ортопедичного лікування. 
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 Контрольну групу склали 30 осіб відповідного віку без дефектів зубних 

рядів і санованою ротовою порожниною. Особи контрольної групи проходили 

обстеження в одне відвідування. 

 Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(2015 р.) усі обстежені пацієнти були розподілені за віком (таб. 2.1). 

 

Таблиця 2.1. 

Розподіл обстежених пацієнтів за віком 

Групи 

пацієнтів 

Вік, роки Всього 

пацієн

тів 

25-44 р. 

(моло-

дий) 

45-59 р. 

(середній) 

60-74 р. 

(похилий) 

75-89 р. 

(старечий) 

Контрольна 

група 

4 

(13,4 %) 

13 

(43,3 %) 

13 

(43,3 %) 

0 30 

1 група 

(порівняння) 

0 4 

(13,4 %) 

19 

(63,3 %) 

7 

(23,3 %) 

30 

2 група 

(основна) 

0 6  

(10%) 

29 

(48,3 %) 

25 

(41,7 %) 

60 

Примітка: вказана абсолютна кількість пацієнтів, у дужках - відсоток у групі 

пацієнтів. 

 

Як видно з наведених у табл. 2.1 даних найчастіше пацієнти з повною 

відсутністю зубів відносяться до похилого і старечого віку. Частка пацієнтів 

похилого і старечого віку у 1 групі (порівняння) становить 86,6 %, у 2 групі 

(основна) становить 90 %. 
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2.2. Методи дослідження 

2.2.1. Дослідження оральної стереогнозії 

 

В останні роки все частіше в якості інформативного і мало вивченого 

методу дослідження тактильної чутливості слизової оболонки ротової 

порожнини застосовується оральна стереогнозія [5, 111, 141, 142, 150]. 

 Для проведення оральної стереогнозії в зуботехнічній лабораторії 

кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету, було виготовлено з пластмаси «Синма 

М» дві різновидності наборів H Landt (рис. 2.1) для оральної стереогнозії. 

Перший різновид - оригінальний (розмірами 12 мм ˟ 12 мм ˟ 12 мм), другий  

різновид - геометричні фігури, збільшені у 8 разів [71, 158]. 

 

 

 

Рис. 2.1. Геометричні фігури, які використовували для оральної стереогнозії. 

  

Методика проведення оральної стереогнозії відбувалася наступним 

чином: пацієнта просили заплющити очі та пінцетом клали йому на язик 

довільно вибрану фігуру з оригінального набору H Landt, які були 

простерилізовані. Демонстрували збільшений для наглядності набір у 8 разів і 

вмикали секундомір. Далі просили пацієнта вказати, який з продемонстрованих 

взірців знаходиться у нього в ротовій порожнині. Після того як пацієнт 

визначався з формою взірця, ми зупиняли секундомір. Просили сплюнути 

фігуру в лоток, при цьому пацієнт не мав бачити взірець і не мав торкатися 
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його руками (рис. 2.2). В такий спосіб усі фігури почергово клали в ротову 

порожнину пацієнту і просили його визначити їхню форму. 

 

 

Рис. 2.2. Проведення оральної стереогнозії у пацієнтки Б., 78 років (історія 

хвороби №68764). 

  

Фігури оригінального набору стерилізували шляхом розміщення в 2 % 

розчині ID 212 на 60 хвилин та автоклавуванням при t+134˚С [118]. 

Критеріями оцінки оральної стереогнозії є час, який потрібний для 

розпізнавання форми фігури та відсоток правильного визначення взірців. 

 

2.2.2. Використання тесту на здатність до тонкої координації 

жувальної мускулатури, як засобу для підвищення рівня адаптації до 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів 

 

Одна із проблем ортопедичного лікування пацієнтів із повною 

відсутністю зубів є адаптація до ПЗПП [12, 122]. Особливо гостро дана 

проблема набирає актуальності при повторному ортопедичному лікуванні за 

допомогою ПЗПП пацієнтів похилого та старечого віку [2, 11, 71]. За словами 

професора R Marxkors [71] - найбільш характерними ознаками настання 

біологічної старості є зниження здатності до навчання, а також нездатність 

адаптуватися до перемін, у тому числі і об'єктивних зовнішніх умов. Після 
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фіксації первинного ПЗПП починається процес адаптації зубощелепної системи 

пацієнта до цього чужорідного тіла. Суть цього процесу полягає в тому, що 

відбувається поступова перебудова збалансованої системи, яка регулює 

біомеханічні процеси, що відбуваються в специфічній мускулатурі ротової 

порожнини. При цьому з часом унаслідок зниження ефективності адгезії і 

стійкості базиса ПЗПП додаткове постійно наростаюче навантаження лягає на 

ті чи інші групи жувальної мускулатури. У результаті, на певному етапі базис 

ПЗПП повністю втрачає контакт з опорними кістковими структурами і 

втримується в ротовій порожнині тільки за рахунок постійної напруги 

жувальної мускулатури. Жувальна мускулатура надзвичайно чутлива до форми 

ПЗПП, в результаті чого основне навантаження лягає на ті групи м'язів, які 

розміщені уздовж його зовнішнього контура. Очевидно, що якщо в таку 

систему без попередньої підготовки інтегрувати новий протез, то система буде 

сприймати його як зовсім чужорідне тіло. При цьому період адаптації до нового 

ПЗПП може тривати досить довго. 

 У 1975 році H Landt [158] запропонував тест на здатність до тонкої 

координації жувальної мускулатури - МА-тест (Muscular-Ability). Даним тестом 

було запропоновано перевіряти здатність людини здійснювати ті дії або рухи, 

які потребують певного рівня тонкої координації різних груп жувальної 

мускулатури. Для визначення здатності до тонкої координації жувальної 

мускулатури пацієнтів просили за допомогою жувальної мускулатури 

послідовно зібрати декілька стандартних взірців, які складаються з двох 

деталей. В якості критеріїв оцінки також було вибрано час, який затрачений на 

збирання взірця і відсоток помилок. Результати МА-тесту [6, 158, 159] 

показали, що тривалість збирання і відсоток помилок у людей похилого та 

старечого віку виявилися значно вищі, а здатність до навчання значно нижче, 

ніж у молодих людей. 

 У зв'язку з цим нами запропоновано у пацієнтів з повною відсутністю 

зубів перед повторним ортопедичним лікуванням використовувати МА-тест як 

засіб для підвищення рівня адаптації до ПЗПП. Оскільки під час 
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запропонованої методики основне місце відводиться стимуляції групи м'язів, 

які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури, то в процесі 

дослідження ми будемо використовувати термін «Muscular-Ability-стимуляція 

(МА-стимуляція)» [179]. 

 Для проведення МА-стимуляції в зуботехнічній лабораторії кафедри 

стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету було виготовлено з пластмаси «Синма М» набори 

стандартних взірців H Landt (рис. 2.3, рис. 2.4), які складаються з чотирьох 

фігур квадратної форми розмірами 15 мм ˟ 15 мм і товщиною 4 мм. Кожна з 

чотирьох фігур складається з двох деталей (зовнішньої і внутрішньої), які 

вільно складаються. Розміри внутрішніх деталей залежать від конфігурації, але 

не перевищують 4 мм ˟ 4 мм і товщиною - 4 мм [71, 158]. 

 

 

 

Рис. 2.3. Набір стандартних взірців для МА-стимуляції в розібраному вигляді. 

 

 

 

Рис. 2.4. Набір стандартних взірців для МА-стимуляції в зібраному вигляді. 
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Методика проведення МА-стимуляції відбувалася наступним чином: 

пацієнту пінцетом клали на язик дві деталі однієї фігури в розібраному вигляді, 

які були простерилізовані і просили пацієнта за допомогою жувальної 

мускулатури зібрати фігуру (скласти внутрішню і зовнішню деталі). Після 

зібрання фігури пацієнт спльовував її в лоток. За такою методикою пацієнт 

послідовно складав внутрішні і зовнішні деталі кожної з чотирьох фігур. Далі 

пацієнту пропонувалося проводити такі процедури в домашніх умовах. Для 

цього пацієнту видавався набір стандартних взірців. У домашніх умовах 

пацієнт повинен протягом 14 днів, тричі на день протягом 15 хвилин (по 

декілька разів складати всі фігури стандартного набору) проводити МА-

стимуляцію (рис. 2.5, рис. 2.6, рис. 2.7). У домашніх умовах пацієнти, після 

кожного сеансу МА-стимуляції, доглядали за набором стандартних взірців, 

відповідно до рекомендацій догляду за зубними протезами [38, 127]. Після 

закінчення курсу МА-стимуляції, та повернення пацієнтами набору 

стандартних взірців, всі фігури стерилізувалися шляхом розміщення в 2 % 

розчин ID 212 на 60 хвилин та автоклавуванням при t˚+134˚C [118]. 

 

 

 

Рис. 2.5. Деталі фігури в розібраному вигляді в ротовій порожнині пацієнтки Б., 

78 років (історія хвороби №68764). 
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Рис. 2.6. Пацієнтка Б., 78 років (історія хвороби №68764) намагається зібрати 

фігуру. 

 

 

 

Рис. 2.7. Фігура у зібраному вигляді в ротовій порожнині пацієнтки Б., 78 років 

(історія хвороби №68764). 

 

Відповідно до мети та поставлених завдань була розроблена схема 

застосування методів обстеження та лікувальних комплексів у обстежуваних 

групах пацієнтів. 

 На першому етапі всі пацієнти з повною відсутністю зубів, які звернулися 

для повторного ортопедичного лікування були розподілені на дві групи. 30 

пацієнтам 1-ї групи (порівняння) до початку ортопедичного лікування було 

проведено ЕМГ та оральну стереогнозію; протягом 14 днів для них 

виготовлялися ПЗПП за загальноприйнятою методикою [100, 101]; через 14 

днів (перед фіксацією ПЗПП) було повторно проведено ЕМГ і оральну 
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стереогнозію; через 1 місяць після ортопедичного лікування - проведено ЕМГ і 

оральну стереогнозію; через 3 місяці після ортопедичного лікування - 

проведено ЕМГ і оральну стереогнозію. 

 60 пацієнтам 2-ї групи (основної) до початку ортопедичного лікування 

було проведено ЕМГ і оральну стереогнозію; протягом 14 днів для них 

виготовлялися ПЗПП за удосконаленою методикою (з використанням пристрою 

для формування протетичної площини прикусного воскового валика верхньої 

щелепи [112]), також ці пацієнти протягом 14 днів проводили МА-стимуляцію 

групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури; 

через 14 днів (перед фіксацією ПЗПП виготовлених за удосконаленою 

методикою) було повторно проведено ЕМГ і оральну стереогнозію (для оцінки 

ефективності МА-стимуляції); через 1 місяць після ортопедичного лікування - 

проведено ЕМГ і оральну стереогнозію; через 3 місяці після ортопедичного 

лікування - проведено ЕМГ і оральну стереогнозію. 

 30 особам контрольної групи (особи без дефектів зубних рядів і 

санованою ротовою порожниною) було проведено ЕМГ і оральну стереогнозію 

в одне відвідування. 

 

2.2.3. Дослідження біоелектричної активності жувальної мускулатури 

 

Завданням нашого дослідження було вивчення функціонального стану 

жувальних та скроневих м'язів у осіб без дефектів зубних рядів та змін 

функціонального стану жувальних та скроневих м'язів у пацієнтів з повною 

відсутністю зубів. Реєстрацію біоелектричної активності жувальних та 

скроневих м'язів проводили на 2-канальному електронейроміографічному 

комплексі «Нейро-ЭМГ-Микро» (ООО «Нейрософт»), який представляє 

спеціалізований комп'ютерний комплекс. Призначення даного комплексу - це 

дослідження нервово-м'язевої системи людини за допомогою реєстрації та 

аналізу електричних сигналів м'язів та нервових волокон. Принцип дії 
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комплексу базований на реєстрації та вводі в персональний комп'ютер 

електричних фізіологічних сигналів (біопотенціалів) із метою їх аналізу. 

 ЕМГ біопотенціали посилюються підсилювачем каналів ЕМГ та 

уніфікуються по часу й рівню за допомогою аналого-цифрового перетворювача 

(АЦП) під керуванням мікроконтролера (МК)1. Команди керівництва 

мікроконтролером МК1 поступають через пристрій гальванічної розв'язки від 

мікроконтролера МК3, відрахунок вхідного сигналу поступає в зворотньому 

напрямку з блока АЦП у МК3. Мікроконтролер МК1 керує коефіцієнтом 

прискорення й полосою пропуску підсилювача каналів ЕМГ, використовується 

в процедурах калібрування й зміни електродних імпульсів, виконує внутрішні 

діагностичні операції. Електроживлення модуля підсилювачів відбувається 

через гальванічно розв'язаний перетворювач постійної напруги (ПН)1, 

управління, яким здійснюється МК3. Гальванічно розв'язаний блок 

струменевого стимулятора складається з керівного мікроконтролера МК2, 

цифро-аналогового перетворювача (ЦАП), формувача струменевого 

стимулятора (ФСС), АЦП. Мікроконтролер МК2 через блок ЦАП задає ФСС 

амплітуду та довжину імпульсу. Блок АПЦ вимірює величину реального 

струму через пацієнта і передає її в мікроконтролер МК2. Мікроконтролер МК2 

керується командами, які поступають через пристрій гальванічної розв'язки від 

мікроконтролер МК3. Інформація про реальну величину струму передається в 

зворотному напрямку. Електроживлення модуля підсилювачів відбувається 

через гальванічно розв'язаний перетворювач ПН2, керування яким здійснює 

мікроконтролер МК4. Блок живлення перетворює живлену напругу шини в 

потрібну для роботи МК4 напругу 3,3В. Комплекс працює під керівництвом ПК 

типу IBM PC з мишкою, клавіатурою, принтером та операційною системою 

Windows. Електронний блок з'єднюється з розйомом універсальної послідовної 

шини ПК незнімним інтерфейсним кабелем. Із допомогою ПК відбувається 

обробка фізіологічних сигналів, їх відображення на екрані монітора, 

представлення в різних видах після математичного аналізу, зберігання вхідних 
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сигналів на жорсткому диску, формування результатів проведених досліджень і 

друк їх на принтері [57, 103]. 

 У наших дослідженнях ми користувалися програмним забезпеченням 

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

 Дослідження виконувалися в спеціальному кабінеті функціональної 

діагностики. Даний кабінет максимально адаптований до вимог, які ставляться 

до таких приміщень у США та Західній Європі з метою створення позитивного 

мікроклімату приміщення та зменшення часу підготовки пацієнта до 

дослідження і забезпечення цим самим якості результатів обстеження, а також 

дотримування вимог висунутих виробником електронейроміографа. Стіл з 

апаратом та комп'ютером, а також крісло лікаря були на коліщатках, щоб він 

міг вільно працювати з апаратом навколо пацієнта, не турбуючи лишній раз 

останнього. Крісло пацієнта розташоване навпроти стіни, щоб не відволікати 

обстежуваного. Час, відведений для проведення дослідження - не більше 30 

хвилин, з урахуванням підготовки пацієнта. Особлива увага приділяється 

шумоізоляції кімнати для забезпечення повного розслаблення пацієнта в 

напівгоризонтальному положенні в стоматологічному кріслі [161]. 

 Відповідно до методики проведення електронейроміографічного 

дослідження всі обстеження проводилися при температурі повітря 23˚С ± 0,5˚С 

з 10 до 14 години. Використовувалися наступні параметри настройки 

електронейроміографа «Нейро-ЭМГ-Микро» (ООО «Нейрософт»). На 

підготовчому етапі дослідження перевіряли робочий стан електроміографа, 

дезінфікували поверхневі електроди, готували смужки лейкопластиру та 

шаблони, провідниковий гель та інші допоміжні засоби до роботи. Після цього 

пацієнта запрошували в кабінет, де йому пропонували сісти в стоматологічне 

крісло в напівгоризонтальне положення; пацієнта інформували про дане 

дослідження. Змочували в теплій воді заземляючі електроди та фіксували їх на 

руках пацієнта, пальпували черевця жувального м'яза, знежирювали шкіру 

пацієнта в ділянці черевця жувального м'яза, фіксували електроди на шаблоні 

міжелектродної відстані та наносили провідниковий гель на їхню поверхню 
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коловими рухами. Фіксували шаблони до шкіри пацієнта та додатково 

закріплювали їх лейкопластиром [51, 52]. 

 Для виконання ЕМГ використовувалися поверхневі електроди з шириною 

пластин 5 мм та базуючись на вимогах до міжелектродної відстані 20 мм в 

шаблонах із силіконової гуми округлої форми, діаметром 50 мм, пробійником 

були виконані прорізи округлої форми на відстані 10 мм від країв основи 

шаблону та на відстані 20 мм один від одного. Від даних отворів вручну, за 

допомогою гострого ножа, прорізані канали діаметром 8-10 мм вниз та назовні 

шаблона для кращої фіксації з'єднувальних елементів. Дана основа 

використовувалася багаторазово. Для фіксації електродів на шаблоні 

використовувався двосторонній скотч розміром 45˟45 мм, який необхідно було 

змінювати після кожного обстеження. На очищену, знежирену та висушену 

поверхню основи шаблону клеючою стороною прикріплювався скотч. Перед 

фіксацією шаблона на тілі обстежуваного знімалося захисне покриття скотча і 

на нього в проекції отворів шаблона фіксувалися електроди. На них наносився 

провідниковий гель і електроди та шаблон фіксувалися лейкопластирем до тіла 

обстежуваного (рис. 2.8). 

  

 

 

Рис. 2.8. Проведення ЕМГ пацієнту А. 68 років (історія хвороби №69896).  
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Для нанесення гелю використовували пристрій, який складався з 

стандартного шприца об'ємом 5 мл та насадки для введення текучого 

композитного матеріалу. Гель наносився коловими рухами починаючи від 

основи електрода до його середини за годинниковою стрілкою, заповнюючи 

всю площу поверхневого електрода, забезпечуючи максимально рівномірний 

розподіл гелю на поверхні електрода [53]. Фіксація поверхневих електродів на 

musculus masseter можна здійснювати таким чином, щоб активний електрод 

знаходився над черевцем м'яза, в той час як референтний електрод 

розташовувався на сухожиллі musculus masseter або кістковому виступі 

скроневої дуги [54]. 

 Однак на практиці даний спосіб фіксації поверхневих електродів є 

ефективним у випадку наявності зубів у пацієнтів і обмежується його 

використання у випадку дослідження стану жувальних м'язів в осіб із 

беззубими щелепами та у випадку похилого віку пацієнта, через зміну 

конфігурації обличчя, появою значної кількості зморшок та складок, 

підвищеною рухомістю окремих ділянок шкіри обличчя, зміною положення 

нижньої щелепи (виникнення «старечої прогенії»), що ускладнює фіксацію 

електродів у масивному шаблоні і спричиняє відклеювання останнього під час 

обстеження та виникнення артефактів на інтерферентній електроміографічній 

кривій. Тому, нами фіксація поверхневих електродів на musculus masseter 

здійснювалася так, щоб активний електрод знаходився над черевцем м'яза, в 

той час як референтний електрод розташовувався на спинці носа, де шкіра є 

найменш рухомою, і практично відсутні елементи м'язево-зв'язочного апарату 

[112]. Дана методика дала можливість отримати достовірні дані в усіх 

подальших дослідженнях. 

 Основний етап роботи включав у себе виконання ряду функціональних 

проб: 1) запис електроміограми протягом 3,5 сек у стані відносного 

фізіологічного спокою; 2) запис електроміограми протягом 3,5 сек 

максимального стиснення щелеп; 3) запис електроміограми протягом 3,5 сек 
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максимального стиснення щелеп із стандартними ватними валиками товщиною 

10 мм. Кожна проба виконувалася тричі. При аналізі брався до уваги середній 

показник із трьох аналогічних проб. Враховуючи те, що електроміограф 

«Нейро-ЭМГ-Микро» є двоканальним, після закінчення дослідження 

жувальних м'язів електроди перекладалися на передні пучки скроневих м'язів та 

проводилося аналогічне дослідження musculus temporalis із перервою 5 хвилин 

для відпочинку пацієнта (рис. 2.9) [51]. 

 

 

Рис. 2.9. Електронейроміографічний комплекс «Нейро-ЭМГ-Микро» (ООО 

«Нейрософт») 

  

Завершальний етап проводиться за відсутності пацієнта. Він включає в 

себе створення автоматичного протоколу дослідження у програмі «Нейро-

МВП.NET» з подальшим аналізом максимальних амплітуд м'язів (мкВ) згідно 

наступних методів: 1) метод функціональних проб поверхневої 

електроміографії, який базується на реєстрації та аналізі біопотенціалів 

musculus masseter та musculus temporalis у стані відносного фізіологічного 

спокою та при максимальному навантаженні на жувальні та скроневі м'язи 

(максимальне стиснення щелеп без ватних валиків та із ватними валиками); 

метод дозволяє об'єктивно характеризувати стан м'язів, які беруть участь у 

жуванні при їх максимальних навантаженнях без харчових подразників та у 

стані фізіологічного спокою; 2) метод визначення сумарної амплітуди роботи 

жувальних та скроневих м'язів, який базується на виведенні 
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середньостатистичного показника максимальних амплітуд правих та лівих 

жувальних і скроневих м'язів у стані відносного фізіологічного спокою, при 

максимальному стисненні щелеп без ватних валиків, при максимальному 

стисненні щелеп з ватними валиками; метод дозволяє виявити перші ознаки 

перебудови міорефлексів у ранні терміни після проведеного лікування; 3) 

індексна оцінка стану жувальних та скроневих м'язів за VF Ferrario [144, 145] 

базується на математичному обчисленні індексів максимальних амплітуд 

жувальних та скроневих м'язів при їхньому максимальному напруженні 

(стисненні щелеп без та з прикусними ватними валиками); метод дозволяє у 

відсотковому співвідношенні виявити баланс розподілу навантаження на м'язи, 

які беруть участь у жуванні, ефективність їхньої роботи, домінування однієї з 

сторін при навантаженнях, симетричність роботи musculus masseter та musculus 

temporalis [49, 51, 102]. 

 Порівняльний аналіз даних скорочення м'язів, які беруть участь у жуванні 

проводили враховуючи наступні ЕМГ-індекси: 

 1. MVC/RMC ˟ 100 %, 

 де MVC (maximal voluntary contaction) - сумарна амплітуда при 

максимальному стисненні щелеп без ватних валиків; 

 RMC (reference muscular contaction) - сумарна амплітуда при 

максимальному стисненні щелеп з прикусними ватними валиками. 

  Даний індекс є показником функції скорочення м'язів, які беруть участь в 

жуванні [49, 145]. 

 2. POC (percentage overlapping coefficients) - вираховується окремо для 

musculus masseter і musculus temporalis при максимальному стисненні щелеп без 

ватних валиків. Він дорівнює співвідношенню середнього значення показника 

амплітуди біопотенціалу одного м'яза зліва до середнього значення показника 

амплітуди біопотенціалу однойменного м'яза справа, помноженому на 100 %. 

POC - це індекс симетричності розподілу м'язевої активності і визначає 

порушення балансу функції жувальних і скроневих м'язів між лівою і правою 

сторонами [124, 144]. 
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 3. TC (torsion calculating) - вираховується при максимальному стисненні 

щелеп без ватних валиків. Він дорівнює співвідношенню суми середніх значень 

показників амплітуди біопотенціалів правого та лівого жувального м'язів до 

суми середніх значень показників амплітуди біопотенціалів лівого скроневого 

та правого жувального м'язів, помноженому на 100 %. TC - це індекс, який 

відображає жування одностороннього типу та прояви бокового зміщення 

нижньої щелепи [123, 124, 144]. 

 

2.2.4. Програма для обчислення результатів поверхневих 

електроміограм жувальних та скроневих мязів м'язів 

«DiagnosticDoxExtractor» 

 

Можливість комп'ютерного аналізу значно розширює використання 

електронейроміографії як методу функціональної діагностики й контролю 

лікування. Для автоматичного розрахунку результатів дослідження амплітуди 

біопотенціалів, а також обчислення індексної оцінки за VF Ferrario та сумарної 

амплітуди роботи жувальних та скроневих м'язів на кафедрі стоматології 

післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного 

університету, була розроблена спеціальна комп'ютерна програма 

«DiagnosticDoxExtractor» [48, 56, 92, 99]. Дана комп'ютерна програма написана 

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

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

проводити розрахунок середніх значень максимальних амплітуд. Водночас, у 

програмі створена функція блокування введення в протокол так званих «зайвих 

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

МВП». 

 Інтерфейс програми складається з функціональних клавіш «відкрити», з 

допомогою, якої відкривається вхідний документ «застосувати зміни» - 

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



67 

 

файла зі змінами під ідентичною назвою з вихідним файлом та додатковим 

розширенням перед назвою «MOD» (рис 2.10, рис. 2.11).  
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Рис. 2.10. Варіант нормальної електроміограми musculus masseter у стані 

відносного фізіологічного спокою у пацієнта К. 60 років (історія хвороби 

№69907). 
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Рис. 2.11. Варіант патологічно зміненої електроміограми musculus 

masseter у стані відносного фізіологічного спокою у пацієнту А. 68 років 

(історія хвороби №69896) з повною відсутністю зубів. 

  

Програма складається із двох частин, які послідовно виконують задані 

алгоритмові функції. На першому етапі програма аналізує кількість ЕМГ у 

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

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

ПДЕ», «длительность ПДЕ», «патерн» та «интерпритация», а замість 

розширеної таблиці «турно-амплитудный анализ» виводиться таблиця із 

обчисленими середніми величинами максимальних амплітуд кожної проби 

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

пацієнта та «канал 2», які відповідають показникам м'язів лівої сторони 
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обличчя пацієнта. На другому етапі автоматично проводиться визначення 

середніх значень із кожних трьох послідовних проб, проводиться обчислення 

індексної оцінки за VF Ferrario показників MVC/RMC ˟ 100 %, ТС, РОС та на 

основі попередніх розрахунків проводиться визначення середньої амплітуди 

роботи жувальних та скроневих м'язів, та виводяться ці дані, а також хід 

обчислення у вигляді таблиць на останній аркуш протокола. На останньому 

етапі «DiagnosticDoxExtractor» оформляє виправлений документ, аналізує 

можливість виникнення похибок, при їх виявленні - вказує місце, де 

зафіксована помилка у вихідному документі та зберігає виправлений документ 

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

 

2.2.5. Статистичні методи дослідження 

 

Для обробки отриманих результатів дослідження сформовано базу даних 

на основі Microsoft Excel, де матеріали групувалися за контингентами вивчення. 

Усі статистичні розрахунки проводилися за допомогою вбудованих ліцензійних 

пакетів аналізу даних та описової статистики в програмах Microsoft Excel та 

Statistica 6. 

 Усі отримані в дослідженні кількісні дані спочатку перевірили на тип їх 

розподілу за методом Колмогорова-Смирнова і Лільєфорса. Оскільки 

абсолютна більшість цих даних відповідала нормальному закону Гауса, для 

описання центральної тенденції обрана стандартна похибка (M±m), а для 

оцінки достовірності відмінностей отриманих результатів і перевірки нульової 

гіпотези - параметричний t-тест (критерій Стьюдента) для залежних та 

незалежних вибірок [25]. 

 Похибку відповідності величини розраховували за формулою: 

                                                                                                   (2.1) 

де - m - середня похибка відносної величини; 

p - імовірність ознаки в сукупності (якщо р у %, то в чисельнику 100-р), 
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n - величина вибірки. 

 Статистична обробка категорійних (якісних) даних проводилась шляхом 

розрахунку частоти поширення чинників на 100 обстежених та стандартної 

похибки для відносних величин (±m), а перевірка достовірності різниці даних у 

групах порівняння здійснювалась шляхом розрахунку критерія відповідності 

χ2. 

 Різницю між порівнювальними групами вважали статистично доведеною, 

якщо обчислений показник достовірності (р) при порівнянні з вибраним рівнем 

значимості (α=0,05) не перевищував його або був рівний з ним за величиною, 

тобто виконувалася умова р≤0,05. 

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Сарапук ВІ, Рожко ММ, Пелехан ЛІ, Костишин АБ.  (2014) Спосіб 

фіксації поверхневих нашкірних електродів на musculus masseter для 

проведення поверхневої електроміографії у пацієнтів із беззубними щелепами. 

Патент №92558 України на корисну модель МКП (2014.01) А61В 5/0488 

(2006.01), А61N 1/00 заявка №u201402010, заявл. 27.02.2014, опубл. 26.08.2014, 

бюл. 16. (Здобувач зібрав та опрацював матеріали, сформував заявку та 

формулу патенту, підготував до друку. Професор Рожко ММ надав ідею 

розробки  даного патенту. Доцент Пелехан ЛІ надав консультативну допомогу 

щодо написання та оформлення патенту. Асистент Костишин АБ надав 

допомогу при аналізі результатів впровадження [112]. 

2. Костишин АБ, Сарапук ВІ, Іванов СО (2015) Розробка та впровадження 

комп'ютерної програми «DIAGNOSTICDOCEXTRACTOR» для аналізу 

результатів поверхневої електроміографії в стоматології, отриманих з 

допомогою електронейроміографа «НЕЙРО-ЭМГ-МИКРО». Звітна науково-

практична конференція лікарів-інтернів за 2014-2015 навчальний рік (Івано-

Франківськ 2015):70-72. (Здобувачем проведено розробку та впровадження 

комп’ютерної програми, підготовлено матеріал до друку. Асистент Костишин 

АБ запропонував ідею розробки комп’ютерної програми.  Доцент Іванов СО 

надав консультативну допомогу [56]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖУВАЛЬНОЇ 

МУСКУЛАТУРИ ТА ОРАЛЬНОЇ СТЕРЕОГНОЗІЇ В ОСІБ БЕЗ 

ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ ТА В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОВНОЮ 

ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ 

 

3.1. Оцінка ЕМГ musculus masseter та musculus temporalis в осіб без 

дефектів зубних рядів та у пацієнтів з повною відсутністю зубів 

  

ЕМГ дослідження м'язів щелепно-лицевої ділянки є одним із провідних 

методів діагностики в стоматологічній практиці всього світу. ЕМГ дослідження 

жувальних та скроневих м'язів дозволяє визначити зміни функціонального 

стану м'язів, які при різноманітних фазах природньої активності нижньої 

щелепи так і в стані відносного фізіологічного спокою [67, 79, 145, 177]. 

 Під нашим спостереженням перебувало 120 пацієнтів, серед яких 30 осіб 

без дефектів зубних рядів і санованою ротовою порожниною (контрольна 

група) та 90 пацієнтів з повною відсутністю зубів яким проводили повторне 

ортопедичне лікування (група 1 - порівняння та група 2 - основна). У 1 групу 

входило 30 пацієнтів і в 2 групу входило 60 пацієнтів. 

 На ЕМГ осіб контрольної групи спостерігалися наступні закономірності 

їхніх форм: відносний фізіологічний спокій представлений на них прямою 

лінією, а для ЕМГ скроневих м'язів характерними були до двох незначних 

«зубців» активності протягом 3,5 сек, що відображає функціональне 

навантаження даних м'язів та їх роль у стані відносного спокою. 

 При максимальному стисненні щелеп за умови стандартної відстані 

розташування каналів між собою на дисплеї ЕМГ осіб контрольної групи мають 

вигляд суцільного блоку прямокутної чи веретеноподібної форми з гострими 

краями на верхній та нижній межах. 



71 

 

 Під час максимального стиснення щелеп із ватними валиками на ЕМГ 

осіб контрольної групи відзначалося миттєве включення великої кількості 

моторних одиниць, що виражалося на записі високоамплітудними коливаннями 

біоелектричних потенціалів приблизно однієї величини. 

 У пацієнтів 1 та 2 груп спостереження в порівнянні з контрольною 

групою було виявлено підвищення біоелектричної активності на ЕМГ, які 

відображають стан відносного фізіологічного спокою щелеп (рис. 3.1) 

а)

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

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ
1,1 к.

1,2 к.

 

 

б)

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

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ
1,1 к.

1,2 к.

 

Рис. 3.1. Порівняльна характеристика інтерференційних електроміограм 

musculus masseter у стані відносного фізіологічного спокою пацієнта 

контрольної групи (К. 60 років, історія хвороби №69907)  (а) та пацієнта 2 

групи (А. 68 років, історія хвороби №69896) (б). 

  

При максимальному стисненні щелеп у даних пацієнтів спостерігалися 

порушення структури ЕМГ в формі «суцільного циліндра». Більш характерною 

в даних групах пацієнтів була структура ЕМГ за типом «веретена», що 

демонструє швидшу, порівняно з контрольною групою, втому жувальної 

мускулатури (рис. 3.2) 

У 74 пацієнтів (82,2 % випадків) спостерігалося роз'єднання загальної 

структури ЕМГ при максимальному стисненні щелеп, що зумовлювало 

наявність чіткої візуалізації запису біоелектричної активності м'язів з обох 
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каналів окремо. Цей ефект зумовлений значним зниженням площі 

максимальних амплітуд жувальної мускулатури та відображає атрофічні зміни 

musculus masseter та musculus temporalis внаслідок тривалого часу розвитку 

патологічного процесу. 

 

а)

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

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ

1,1 к.

1,2 к.

 

б)

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

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ

1,1 к.

1,2 к.

 

Рис. 3.2. Порівняльна характеристика інтерференційних електроміограм 

musculus masseter при максимальному стисненні щелеп пацієнта контрольної 

групи (К. 60 років, історія хвороби №69907)  (а) та пацієнта 2 групи (А. 68 

років, історія хвороби №69896) (б). 

 

Під час максимального стиснення щелеп із ватними валиками у пацієнтів 

1 та 2 груп на ЕМГ спостерігалося значне зниження активності середньої 
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амплітуди їх біопотенціалів. На тлі зниження амплітуди біопотенціалів м'язів 

відбулося різке зниження чіткості електроміографічних записів. У період 

переходу від стану максимального стиснення до стану спокою не відмічається 

активності musculus masseter (рис. 3.3) 

а) 

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

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ

1,1 к.

1,2 к.

 

б) 

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

3,5 с

3,5 с

400 мс 200 мкВ

1,1 к.

1,2 к.

 

Рис. 3.3. Порівняльна характеристика інтерференційних електроміограм 

musculus masseter при максимальному стисненні щелеп з ватними валиками 

пацієнта контрольної групи (К. 60 років, історія хвороби №69907)  (а) та 

пацієнта 2 групи (А. 68 років, історія хвороби №69896) (б). 
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 Кількісний аналіз функціонального стану жувальних та скроневих м'язів у 

пацієнтів з повною відсутністю зубів показав суттєву різницю в порівнянні із 

особами без дефектів зубних рядів. Середні величини ЕМГ показників musculus 

masseter у пацієнтів 1 та 2 групи в порівнянні з контрольною групою осіб 

наведені в табл. 3.1. 

 Аналізуючи дані показників musculus masseter у стані відносного 

фізіологічного спокою необхідного зазначити, що у всіх випадках 

спостерігалися вищі показники максимальних амплітуд (мкВ) у лівого musculus 

masseter у порівнянні з правим. У відсотковому значенні, у пацієнтів з повною 

відсутністю зубів спостерігалося вірогідне підвищення показників у порівнянні 

з контрольною групою для правого musculus masseter на 99,3 % (p<0,001) у 1 

групі та на 85,4 % (p<0,001) у 2 групі. Для лівого musculus masseter ці ж 

показники відповідно підвищилися у 1 групі на 105,5 % (p<0,001) та у 2 групі - 

на 85,0 % (p<0,01). 

При максимальному стисненні щелеп відбулося значне зниження 

максимальних амплітуд (мкВ) musculus masseter у пацієнтів з повною 

відсутністю зубів в порівнянні з контрольною групою. Так, у пацієнтів 1 групи 

зниження максимальних амплітуд (мкВ) для правого musculus masseter 

відбувалося на 46,5 % (p<0,001) та у пацієнтів 2 групи - на 53,3 % (p<0,001). У 

той же час зниження максимальних амплітуд (мкВ) для лівого musculus 

masseter в 1 групі пацієнтів відбувалося на 50,7 % (p<0,001) та на 50,0 % 

(p<0,001) у пацієнтів 2 групи. 

При виконанні проби максимального стиснення щелеп з ватними 

валиками робота правого і лівого musculus masseter характеризувалася 

відносною симетричністю на фоні різкого зниження максимальних амплітуд 

(мкВ) обидвох м'язів у пацієнтів з повною відсутністю зубів, у порівнянні з 

контрольною групою осіб. Зокрема, у пацієнтів 1 групи даний показник правого 

musculus masseter знизився на 41,8 % (p<0,001), а у пацієнтів 2 групи – на 49,0 

% (p<0,001). Для лівого musculus masseter цей же показник знизився у пацієнтів 

1 групи на 46,89 % (p<0,001), а у пацієнтів 2 групи - на 51,6 % (p<0,001).
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Таблиця 3.1 

Середні значення максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ musculus masseter 

Функціональна проба Відносний спокій Максимальне стиснення щелеп Максимальне стиснення щелеп з 

валиками 

Сторона musculus 

masseter 

справа зліва справа зліва справа Зліва 

Контрольна група 

(n=30) 

27,03±0,82 30,45±1,56 1222,99±131,98 1174,92±111,98 1251,83±106,82 1198,65±92,69 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

53,88±4,68 

p<0,001 

62,58±5,61 

p<0,001 

654,70±73,49 

p<0,001 

579,73±54,23 

p<0,001 

729,17±56,99 

p<0,001 

636,64±44,07 

p<0,001 

2 група (основна) 

(n=60) 

50,11±3,49 

p<0,001 

56,33±3,76 

p<0,001 

571,48±43,21 

p<0,001 

528,96±45,71 

p<0,001 

637,84±48,87 

p<0,001 

579,61±48,22 

p<0,001 

Примітка: p - вірогідність різниці показників порівняно з контрольною групою
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Середні величини ЕМГ показників musculus temporalis 1 та 2 груп пацієнтів 

у порівнянні з контрольною групою осіб наведені в табл. 3.2. 

 Максимальні амплітуди (мкВ) musculus temporalis в стані відносного 

фізіологічного спокою характеризувалися рівними значеннями між правим і лівим 

м'язами та вірогідною різницею даних у пацієнтів з повною відсутністю зубів, у 

порівнянні з контрольною групою осіб. У відсотковому аспекті значення 

максимальних амплітуд (мкВ) для правого musculus temporalis зростали у 1 групі 

пацієнтів на 71,1 % (p<0,001) та на 66,0 % (p<0,001) у 2 групі пацієнтів. Для лівого 

musculus temporalis ці ж показники, відповідно підвищилися у 1 групі на 83,8 % 

(p<0,001) та у 2 групі - на 65,8 % (p<0,001). 

Аналізуючи  дані  проби  максимального стиснення   щелеп   для musculus 

temporalis    варто   зауважити, що   спостерігалася  перевага   лівого м'яза (вищі 

максимальні амплітуди мкВ) над правим. 

Водночас зниження показників максимальних амплітуд (мкВ) для правого 

musculus temporalis відбулося порівняно з контрольною групою у 1 групі на 48,0 

% (p<0,05) та у 2 групі - на 46,0 % (p<0,001). Поряд із цим, даний показник для 

лівого musculus temporalis порівняно з контрольною групою знизився у 1 групі на 

46,8 % (p<0,05) та у 2 групі - на 42,7 % (p<0,05). 

 Показники правого і лівого musculus temporalis при виконанні проби 

максимального стисненню щелеп з ватними валиками, так само як і аналогічні 

показники правого та лівого musculus masseter характеризувалися відносною 

симетричністю на фоні різкого зниження максимальних амплітуд (мкВ) обидвох 

м'язів у пацієнтів з повною відсутністю зубів в порівнянні з контрольною групою 

осіб. Так, у пацієнтів 1 групи даний показник правого musculus temporalis 

знизився на 28,7 % (p<0,05), а у пацієнтів 2 групи - на     38,9 % (p<0,001). Для 

лівого musculus temporalis цей же показник знизився у пацієнтів 1 групи на 35,6 % 

(p<0,05), а у пацієнтів 2 групи - на 39,6 % (p<0,001). 
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Таблиця 3.2 

Середні значення максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ musculus temporalis 

 

Функціональна проба Відносний спокій Максимальне стиснення 

щелеп 

Максимальне стиснення щелеп з 

валиками 

Сторона musculus 

temporalis 

справа зліва справа зліва Справа зліва 

Контрольна група 

(n=30) 

29,84±2,08 30,33±1,91 908,48±75,32 922,47±67,48 943,75±81,97 943,40±72,57 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

51,07±4,78 

p<0,001 

55,74±3,47 

p<0,001 

472,61±52,81 

p<0,05 

490,70±52,25 

p<0,05 

673,07±73,54 

p<0,05 

607,19±65,07 

p<0,05 

2 група (основна) 

(n=60) 

49,54±3,06 

p<0,001 

50,28±3,39 

p<0,001 

499,30±31,92 

p<0,001 

528,17±35,67 

p<0,001 

576,58±43,91 

p<0,001 

570,09±40,14 

p<0,001 

Примітка: p - вірогідність різниці показників порівняно з контрольною групою. 
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 Із метою вивчення ступеня взаємокомпенсації роботи musculus masseter та 

musculus temporalis нами використовувався метод визначення сумарної амплітуди 

роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ), який базується на 

виведенні середньостатистичного показника  максимальних амплітуд правих та 

лівих жувальних та скроневих м'язів у стані відносного фізіологічного спокою, 

при максимальному стисненні щелеп та при максимальному стисненні щелеп з 

ватними валиками. Сумарна амплітуда роботи musculus masseter та musculus 

temporalis (мкВ) у пацієнтів з повною відсутністю зубів у порівнянні з 

контрольною групою осіб наведена в табл. 3.3. 

Аналізуючи дані отримані у пацієнтів з повною відсутністю зубів (1 і 2 

групи) у стані відносного фізіологічного спокою спостерігається значне 

підвищення тонусу musculus masseter та musculus temporalis у порівнянні з 

контрольною групою осіб. Так, в 1 групі сумарна амплітуда роботи musculus 

masseter та musculus temporalis (мкВ) збільшилася на 88,9 % (p<0,01) в порівнянні 

з контрольною групою, а в 2 групі цей показник у порівнянні теж з контрольною 

групою збільшився на 75,5 % (p<0,001). 

 

Таблиця 3.3 

Сумарна амплітуда роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) 

Група пацієнтів Відносний 

спокій 

Максимальне 

стиснення щелеп 

Максимальне 

стиснення щелеп 

з валиками 

Контрольна група 

(n=30) 

29,41±1,69 1057,22±90,08 1066,11±80,61 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

55,57±3,25 

p<0,01 

549,42±46,08 

p<0,001 

669,07±54,72 

p<0,05 

2 група (основна) 

(n=60) 

51,60±2,26 

p<0,001 

531,98±31,10 

p<0,001 

591,03±36,65 

p<0,05 

Примітка: p - вірогідність різниці показників порівняно з контрольною групою. 



79 

 

При пробі максимального стиснення щелеп сумарна амплітуда роботи 

жувальних та скроневих м'язів (мкВ) різко знизилася в пацієнтів з повною 

втратою зубів. Зокрема, в 1 групі зниження в порівнянні з контрольною групою 

відбулося на 48,0 % (p<0,001), а в 2 групі зниження відбулося на 49,7 % (p<0,001). 

 При пробі максимального стиснення щелеп з ватними валиками в пацієнтів 

з повною відсутністю зубів сумарна амплітуда роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) також різко знизилися в порівнянні з контрольною 

групою осіб. У 1 групі пацієнтів зниження даного показника відбулося на 37,2 % 

(p<0,05) і в 2 групі - на 44,6 % (p<0,05). 

 Симетричність роботи musculus masseter та musculus temporalis вивчали за 

допомогою індексної оцінки ЕМГ за VF Ferrario. Показники індексної оцінки 

ЕМГ за VF Ferrario наведенні в табл. 3.4. Характеризуючи індексну оцінку 

симетричності роботи musculus masseter та musculus temporalis за VF Ferrario, 

звернуто увагу, що в контрольній групі показник  функції скорочення м'язів 

(MVC/RMС)×100 % був відносно задовільний завдяки наявності зубних рядів без 

дефектів. 

 

Таблиця 3.4 

Показники індексної оцінки ЕМГ за VF Ferrario 

Групи пацієнтів (MVC/RMС)×

100 %  

POC (%) TC (%) 

musculus 

masseter 

musculus 

temporalis 

Контрольна група (n=30) 87,48±2,24 78,55±2,74 81,23±2,99 89,42±1,65 

1 група (клінічного 

порівняння) 

(n=30) 

75,99±4,41 

p<0,05 

66,89±4,64 

p<0,05 

68,31±5,10 

p<0,05 

79,62±4,01 

p<0,05 

2 група (основна) 

(n=60) 

78,51±2,36 

p<0,05 

64,06±3,91 

p<0,05 

72,64±2,96 

p<0,05 

75,22±3,25 

p<0,05 

Примітка: p - вірогідність різниці показників порівняно з контрольною групою. 
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Проте цей же показник у пацієнтів з повною відсутністю зубів помірно 

знизився в порівнянні з контрольною групою осіб. Зокрема, в 1 групі зниження 

відбулося на 13,1 % (p<0,05), а в 2 групі зниження відбулося на 10,3 % (p<0,05). 

 Аналізуючи показник РОС для musculus masseter, варто звернути увагу на 

вищий ступінь, у порівнянні з попереднім параметром, дисбалансу в роботі 

симетричних жувальних м'язів. Про це свідчить зниження показника  РОС у 1 

групі пацієнтів, у порівнянні з контрольною групою осіб на 14,8 % (p<0,05) і в 2 

групі зниження показника РОС відбулося на 18,5 % (p<0,05). Характеристика 

показника РОС для musculus temporalis показує, що як в контрольній групі, так і в 

пацієнтів з повною відсутністю зубів дисбаланс у роботі симетричних скроневих 

м'язів був менше виражений у порівнянні з роботою симетричних жувальних 

м'язів. Це вказує на те, що musculus temporalis в даному випадку виконує дещо 

допоміжну функцію в порівнянні з musculus masseter. Проте, різниця показника 

РОС у пацієнтів з повною відсутністю зубів було вірогідно знижена в порівнянні з 

контрольною групою осіб. Так, показник РОС в 1 групі знизився на 15,9 % 

(p<0,05), а в 2 групі - на 10,6 % (p<0,05). 

 Показник ТС доповнив та охарактеризував процес розподілу балансу 

роботи між musculus masseter та musculus temporalis. Аналіз показника ТС в 

контрольній групі осіб показав його найістотніше наближення до стовідсоткового 

рівня, в порівнянні з показниками РОС та (MVC/RMС)×100 %. Але в пацієнтів з 

повною відсутністю зубів у порівнянні з контрольною групою осіб показник ТС, 

все ж таки, помірно знизився. Так, показник ТС в 1 групі знизився на 10,6 % 

(p<0,05) і в 2 групі показник ТС знизився на 15,9 % (p<0,05). 

 Отже, показники біоелектричних потенціалів поверхневих ЕМГ у пацієнтів 

із повною втратою зубів якісно та у числовому вираженні відрізнялися від осіб 

без дефектів зубних рядів. Якісний вигляд поверхневих ЕМГ у пацієнтів із 

повною відсутністю зубів характеризувався зменшенням об'єму ЕМГ, структури 

наповнення та зміною форми. У числовому вираженні спостерігалося зростання 

показників у стані відносного фізіологічного спокою та зниження даних при 
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максимальному стисненні щелеп без ватних валиків та при максимальному 

стисненні щелеп з ватними валиками. Багатопараметровий аналіз поверхневих 

ЕМГ продемонстрував загальні зміни м’язових біопотенціалів, які характерні для 

musculus masseter та musculus temporalis при повній відсутності зубів та зміни 

деяких параметрів, на які варто звертати особливу увагу в процесі адаптації 

пацієнтів під час повторного ортопедичного лікування за допомогою ПЗПП. 

 

3.2. Оцінка оральної стереогнозії в осіб без дефектів зубних рядів та у 

пацієнтів із повною відсутністю зубів 

 

В останні роки все частіше в якості інформативного і мало вивченого 

методу дослідження тактильної чутливості слизової оболонки ротової порожнини 

застосовується оральна стреогнозія [5,111,141,150]. Особливу роль оральній 

стереогнозії професор R Marxkors [71] та професор MV Dalaya [142] відводять для 

планування повторного ортопедичного лікування пацієнтів із повною відсутністю 

зубів. 

 Нами проведено дослідження оральної стереогнозії у 90 пацієнтів з повною 

відсутністю зубів та у 30 осіб без дефектів зубних рядів і санованою ротовою 

порожниною (контрольна група). Пацієнти з повною відсутністю зубів складали 

дві групи спостереження: 1 група (порівняння) в кількості 30 осіб; 2 група  

(основна) в кількості 60 осіб. 

 Результати дослідження оральної стереогнозії у контрольній групі осіб та у 

пацієнтів із повною відсутністю зубів представлені в табл. 3.5. Показники 

дослідження оральної стереогнозії показали, що здатність пацієнтів адекватно 

оцінювати форму твердих предметів за допомогою тактильних рецепторів ротової 

порожнини з повною відсутністю зубів закономірно знижується. 
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Таблиця 3.5 

Показники оральної стереогнозії 

Групи пацієнтів Середній час визначення 

одного взірця (сек) 

Правильність 

визначення взірців (%) 

Контрольна група 

(n=30) 

15,56±1,08 92,92±1,52 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

36,58±1,44 

p<0,001 

51,67±4,78 

p<0,001 

2 група (основна) 

(n=60) 

36,86±1,86 

p<0,001 

51,46±3,35 

p<0,001 

Примітка: p - вірогідність різниці показників порівняно з контрольною 

групою. 

  

Так, за результатами оцінки оральної стереогнозії середній час, за який 

пацієнти з повною відсутністю зубів визначали форму взірців був у 2,4 раза 

(p<0,001) більший, у порівнянні з контрольною групою як у пацієнтів 1 групи, так 

і у пацієнтів 2 групи. Також ми проаналізували відсоток правильності визначення 

взірців у обстежених пацієнтів, і цей показник у 1 групі виявився на 44,4 % 

(p<0,001) нижчим у порівнянні з контрольною групою осіб, а у 2 групі, відповідно 

на 44,6 % (p<0,001) нижчим у порівнянні з контрольною групою осіб. 

Розподіл обстежених пацієнтів у залежності від результатів показників  

оральної стереогнозії та статі представлений у табл. 3.6. Наведені дані в табл. 3.6 

свідчать, що показники оральної стереогнозії, такі як середній час визначення 

одного взірця (сек) та правильність визначення взірців (%) однаково характерні як 

для чоловічої, так і для жіночої статі. Вірогідної різниці даних показників  

оральної стереогнозії в залежності від статі виявлено не було. 

 

 



83 

 

 

Таблиця 3.6   

Розподіл пацієнтів в залежності від результатів показників  оральної 

стереогнозії та статі 

Група 

пацієнтів 

Середній час визначення 

одного взірця (сек) 

Правильність 

визначення взірців (%) 

Контрольна 

група 

Чоловіки 

(п=24) 

Жінки  

(п=6) 

Чоловіки 

(п=24) 

Жінки 

 (п=6) 

14,93±1,88 18,08±2,25 

p> 0,05 

92,71±1,63 93,75±3,90 

p> 0,05 

1 група 

(порівняння) 

Чоловіки 

(п=20) 

Жінки 

 (п=10) 

Чоловіки 

(п=20) 

Жінки  

(п=10) 

37,31±1,65 35,12±2,72 

p> 0,05 

55,63±6,15 43,75±6,67 

p> 0,05 

2 група 

(основна) 

Чоловіки 

(п=36) 

Жінки  

(п=24) 

Чоловіки 

(п=36) 

Жінки  

(п=24) 

37,38±2,25 36,07±3,20 

p> 0,05 

53,13±4,32 48,96±5,26 

p> 0,05 

Примітки: p – вірогідність різниці показників порівняно з чоловіками. 

 

Розподіл обстежених пацієнтів за віком у залежності від середнього часу 

визначення одного взірця (сек) подано в табл. 3.7. Як видно із наведених в табл. 

3.7 даних у контрольній групі середній час визначення одного взірця (сек) не мав 

чіткої залежності від віку пацієнтів і його коливання не досягали значень 

вірогідності. 

Одночасно встановлено, що у 1 групі середній час визначення одного взірця 

(сек) у пацієнтів похилого віку вірогідно зріс у порівнянні з пацієнтами 

середнього віку на 38,5 % (p1<0,05). Також, у 1 групі середній час визначення 
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одного взірця (сек) у пацієнтів старечого віку вірогідно зріс у порівнянні з 

пацієнтами похилого віку на  21,9 % (p2<0,05). 

Таблиця 3.7 

Вікові особливості оральної стереогнозії ( середній час визначення 

одного взірця (сек)) 

Група пацієнтів Середній час визначення одного взірця (сек) 

Контрольна 

група 

25-44 р.- 

молодий 

вік (п=4) 

45-59 р. – 

середній вік 

(п=13) 

60-74 р.– 

похилий вік 

(п=13) 

75-89 р. – 

старечий вік 

(п=0) 

17,45±2,81 15,76±1,79 

p> 0,05 

14,78±1,45 

p1> 0,05 

p> 0,05 

 

1 група 

(порівняння) 

25-44 р.- 

молодий 

вік (п=0) 

45-59 р. – 

середній вік 

(п=4) 

60-74 р. – 

похилий вік 

(п=19) 

75-89 р. – 

старечий вік 

(п=7) 

 26,2±1,11 

 

36,29±1,37 

p1<0,05 

44,24±1,95 

p2<0,05 

p1<0,05 

2 група 

(основна) 

25-44 р.- 

молодий 

вік (п=0) 

45-59 р. – 

середній вік 

(п=6) 

60-74 р. – 

похилий вік 

(п=29) 

75-89 р. – 

старечий вік 

(п=25) 

 26,38±4,40 41,13±2,51 

p1<0,05 

34,41±2,88 

p2> 0,05 

p> 0,05 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: р – молодим віком, р1 

– середнім віком, р2 – похилим віком. 

 

Дещо інша динаміка зростання з віком середнього часу визначення одного 

взірця (сек) спостерігалася у пацієнтів 2 групи. Зокрема, у пацієнтів похилого віку 

даний показник вірогідно зріс у порівнянні з пацієнтами середнього віку на      

55,9 % (p1<0,05); проте зростання даного показника у пацієнтів старечого віку 

відбулося тільки у порівнянні з показниками середнього віку на 30,4 %, але 

вірогідності різниці показників досягнуто не було ( p1>0,05). 
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Подібну тенденцію до зміни в залежності від віку пацієнтів (табл. 3.8) мав ще 

один показник оральної стереогнозії – правильність визначення взірців (%). 

 

Таблиця 3.8 

Вікові особливості оральної стереогнозії 

(правильність визначення взірців (%)). 

Група 

пацієнтів 

Правильність визначення взірців (%). 

Контрольна 

група 

25-44 р.- 

молодий вік 

(п=4) 

45-59 р. – 

середній 

вік 

(п=13) 

60-74 р.– 

похилий вік 

(п=13) 

75-89 р. – 

старечий вік 

(п=0) 

96,88±2,71 89,42±2,29 

p> 0,05 

95,19±2,17 

p1> 0,05 

p 0,05 

 

1 група 

(порівняння) 

25-44 р.- 

молодий вік 

(п=0) 

45-59 р. – 

середній 

вік 

(п=4) 

60-74 р. – 

похилий вік 

(п=19) 

75-89 р. – 

старечий вік 

(п=7) 

 84,38±8,12 

 

50,66±5,85 

p1<0,05 

35,71±4,68 

p2>0,05 

p1<0,05 

2 група 

(основна) 

25-44 р.- 

молодий вік 

(п=0) 

45-59 р. – 

середній 

вік 

(п=6) 

60-74 р. – 

похилий вік 

(п=29) 

75-89 р. – 

старечий вік 

(п=25) 

 83,33±10,0

6 

50,86±4,60 

p1< 0,05 

 

44,50±4,31 

p2> 0,05 

p1< 0,05 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: р – молодим віком, р1 

– середнім віком, р2 – похилим віком. 

 

Із табл. 3.8 видно, що у контрольній групі різниця правильності визначення 

взірців (%) була без з вірогідності у пацієнтів різних вікових груп. Поряд із цим, у 
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1 групі правильність визначення взірців (%) у пацієнтів похилого віку вірогідно 

знизилася у порівнянні з пацієнтами середнього віку на 40,0 % (p1<0,05); проте, 

зниження даного показника у пацієнтів старечого віку на 29,5 %, у порівнянні з 

пацієнтами похилого віку виявилося не вірогідним (p2>0,05). Аналогічна динаміка 

зниження правильності визначення взірців (%) спостерігалася і в 2 групі. Так, у 

пацієнтів похилого віку правильність визначення взірців (%) вірогідно знизилася 

у порівнянні з пацієнтами середнього віку на 38,7 % (p1<0,05); а у пацієнтів 

старечого віку зниження даного показника на 12,5 % у порівнянні з пацієнтами 

похилого віку виявилося не вірогідним (p2> 0,05). 

У табл. 3.9 відображений розподіл пацієнтів в залежності від результатів  

показників оральної стереогнозії (середній час визначення одного взірця (сек)) та 

термінів від початку користування ПЗПП.  

Контрольна група в даній таблиці відсутня, у зв’язку з тим, що у даній групі 

всі пацієнти були без дефектів зубних рядів. Як видно із поданих у табл. 3.9 даних 

чітка закономірність зростання середнього часу визначення одного взірця (сек) у 

1 групі спостерігається тільки у пацієнтів, які раніше користувалися ПЗПП 

протягом 2 років у порівняння з тими, які раніше користувалися 1 рік. Зокрема, у 

пацієнтів після двохрічного користування ПЗПП середній час визначення одного 

взірця (сек) вірогідно зріс на 32,8 % (p<0,05) у порівнянні з пацієнтами з 

однорічним «стажем» користування ПЗПП. Подальші терміни користування 

ПЗПП (3 роки і більше 3 років) вірогідно не впливали на динаміку середнього 

часу визначення одного взірця (сек). У 2 групі динаміка зростання середнього 

часу визначення одного взірця (сек) була суттєвішою чим у 1 групі. Так, у 

пацієнтів із двохрічним терміном користування ПЗПП даний показник вірогідно 

зріс у порівняно з пацієнтами із однорічним терміном користування ПЗПП на  

40,1 % (p<0,05); проте, подальші терміни користування ПЗПП (3 роки і більше 3 

років) вірогідно не впливали на динаміку даного показника. 
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Таблиця 3.9 

Розподіл пацієнтів в залежності від результатів показників оральної 

стереогнозії (середній час визначення одного взірця) та термінів від початку 

користування ПЗПП 

Група пацієнтів Терміни від початку користування ПЗПП 

1 група 

(порівняння) 

1 рік 

(п=2) 

2 роки 

(п=5) 

3 роки 

(п=17) 

більше 3 

років 

(п=6) 

29,30±0,57 38,92±2,16 

p<0,05 

35,93±1,99 

p1> 0,05 

p> 0,05 

38,88±3,42 

p2> 0,05 

p1> 0,05 

p> 0,05 

2 група 

(основна) 

1 рік 

(п=5) 

2 роки 

(п=9) 

3 роки 

(п=26) 

більше 3 

років 

(п=20) 

32,50±3,31 45,53±3,37 

p<0,05 

34,84±3,37 

p1> 0,05 

p> 0,05 

36,67±2,63 

p2> 0,05 

p1> 0,05 

p> 0,05 

 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: р –  1 роком, р1 –  2 

роками, р2 – 3 роками. 

 

Залежність правильності визначення взірців (%) від термінів початку 

користування ПЗПП представлена в табл. 3.10. 

Наведені в табл. 3.10 дані свідчать, що правильність визначення взірців (%) у 

1 групі різко зменшується у пацієнтів, які користувалися ПЗПП протягом 2 років у 

порівнянні з пацієнтами, які користувалися 1 рік. Зокрема, даний показник 

вірогідно знизився на 54,3 % (p<0,05). Проте у пацієнтів, які користувалися ПЗПП 

3 роки і більше 3 років спостерігається тенденція до покращення правильності 

визначення взірців (%), але вірогідності різниці досягнути не вдалося (p1> 0,05,  

p2> 0,05). У 2 групі правильність визначення взірців (%) через 2 роки 

користування ПЗПП, також вірогідно різко знизилася на 61,9 % (p<0,05) у 
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порівнянні з однорічним терміном користування ПЗПП; але після 3 років 

користування ПЗПП даний показник покращився і вірогідно зріс на 63,0 % 

(p1<0,05) у порівнянні з двохрічним «стажем» користування ПЗПП. Динамічні 

коливання правильності визначення взірців (%) у пацієнтів, які користувалися 

ПЗПП більше 3 років були не вірогідними (p2>0,05). 

Таблиця 3.10 

Розподіл пацієнтів в залежності від результатів показників оральної 

стереогнозії (правильність визначення взірців (%)) та термінів від початку 

користування ПЗПП. 

Група 

пацієнтів 

Терміни від початку користування ПЗПП (роки) 

1 група 

(порівняння) 

1 рік (п=2) 2 роки 

(п=5) 

3 роки 

(п=17) 

більше 3 років 

(п=6) 

87,50±8,84 40,00±5,48 

p<0,05 

50,00±6,33 

p1> 0,05 

p> 0,05 

54,17±11,28 

p2> 0,05 

p1> 0,05 

p< 0,05 

2 група 

(основна) 

1 рік 

(п=5) 

2 роки 

(п=9) 

3 роки 

(п=26) 

більше 3 років 

(п=20) 

87,50±11,18 33,33±1,96 

p<0,05 

54,33±4,85 

p1> 0,05 

p< 0,05 

46,88±5,22 

p2> 0,05 

p1< 0,05 

p< 0,05 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: р – 1 роком, р1 – 2 

роками, р2 – 3 роками. 

 

Таким чином, результати дослідження оральної стереогнозії свідчать про 

відсутність залежності таких показників, як середній час визначення одного 

взірця (сек) та правильність визначення взірців (%) від статі пацієнтів як у 
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контрольній групі, так і у 1 та 2 групах. Дослідження вікових особливостей 

оральної стереогнозії показали, що при повній відсутності зубів з віком середній 

час визначення одного взірця (сек) зростає і вони частіше помиляються у 

правильному визначенні взірця. Мабуть, період збору і аналізу сигналів 

рецепторів ротової порожнини у похилому та старечому віці займає більше часу 

ніж у середньому віці. Результати дослідження оральної стереоогнозії в 

залежності від термінів початку користування ПЗПП свідчать, що зниження 

тактильної чутливості слизової оболонки ротової порожнини після втрати зубів 

відбувається не тільки з віком, але і особливо зменшується, якщо пацієнти раніше 

користувалися ПЗПП, особливо після їх дворічного використовування. 

 Отримані результати дослідження ЕМГ та оральної стереогнозії можуть 

слугувати вихідними даними визначення рівня адаптації пацієнтів з повною 

відсутністю зубів до повторного ортопедичного лікування ПЗПП. Ретельний 

аналіз показників ЕМГ та оральної стереогнозії дасть можливість ефективно 

оцінити можливості і перспективи повторного ортопедичного лікування пацієнтів 

з повною відсутністю зубів із можливістю виготовлення ПЗПП у декілька етапів, 

або з можливістю застосування методик підвищення адаптаційних можливостей 

до використання нового зразка ПЗПП. Також, слід зазначити, що використані 

методи дослідження є простими, недорогими, швидкими у виконанні і 

неінвазивними, вони не створюють дискомфорт для пацієнта і не викликають 

побічних ефектів. 

 

 Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Сарапук ВІ (2013) Вивчення рівня адаптаційних можливостей у пацієнтів 

із повною відсутністю зубів. Звітна науково-практична конференція лікарів-

інтернів за 2012-2013 навчальний рік (Івано-Франківськ, 2013):53-54 [108]. 

2. Сарапук ВІ (2014) Аналіз адаптаційних можливостей до початку 

ортопедичного лікування. Звітна науково-практична конференція лікарів-інтернів 

за 2013-2014 навчальний рік (Івано-Франківськ, 2014):75-76 [107]. 
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3. Сарапук ВІ, Рожко ММ (2018) Оральна стереогнозія у пацієнтів з повною 

відсутністю зубів. Галицький лікарський вісник 2(25): 61-63. (Здобувачем 

проведено обстеження хворих, статистичну обробку даних, підготовлено 

матеріал до друку. Професор Рожко ММ надав консультативну допомогу та 

редагував статтю) [111]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВНИХ ЗНІМНИХ 

ПЛАСТИНКОВИХ ПРОТЕЗІВ 

 

 Ортопедичне лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів полягає в 

послідовному виконанні клініко-лабораторних етапів виготовлення ПЗПП за 

загальноприйнятою методикою [100, 101]. З метою підвищення ефективності 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів нами 

удосконалена методика формування протетичної площини прикусного 

воскового валика верхньої щелепи [113, 178]. 

 Відомий набір засобів для побудови протетичної площини, що 

складається з двох учнівських лінійок і воскового валика, за допомогою яких 

визначають паралельність оклюзійної поверхні верхнього прикусного валика у 

фронтальному відділі відносно зіничної лінії і носовушної лінії в бічному 

відділі. Для цього одну лінійку встановлюють на оклюзійну поверхню 

воскового валика, а другу - на носовушну лінію, паралельність яких свідчить 

про правильність формування протетичної площини. При цьому за відсутності 

паралельності її створюють шляхом видалення або додавання воску до валика 

[101]. 

 Однак при використанні учнівських лінійок для визначення протетичної 

площини бракує точності, оскільки неможливо точно зорієнтувати лінійку на 

носовушній лінії через об'ємну та рельєфну форму обличчя, і перевірку 

проводять тільки по черзі з кожного боку. Оцінку паралельності здійснюють 

візуально, що не гарантує паралельності протетичної площини відносно 

камперівської та зіничної ліній. 

 У даний час найбільш раціональним технічним рішенням паралельності 

протетичної площини є апарат Ларіна, що складається з внутрішньої 

оклюзійної пластинки з ручкою і кареткою з зовнішніми планками, які 

встановлені паралельно відносно оклюзійної пластинки і мають вказівники 
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вушних і носових точок, що дозволяють встановлювати зовнішні планки 

вздовж камперівської лінії. Проте побудова протетичної площини апаратом 

Ларіна вимагає великих затрат часу (при натисканні на розігрітий восковий 

валик відбувається деформація базисної пластинки валика і при формуванні 

таким чином протетичної площини можливі похибки, що приводять до 

необхідності неодноразового повторення даних маніпуляцій). Апаратом Ларіна 

не можливо врахувати під час побудови протетичної площини співвідношення 

оклюзійної поверхні верхнього прикусного валика у фронтальному відділі 

відносно зіничної лінії, що звужує межі його практичного використання при 

ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів [117]. 

 Метою нашого удосконалення методики виготовлення ПЗПП є розробка 

пристрою для формування протетичної площини воскового валика верхньої 

щелепи при ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів 

шляхом передбачення в конструкції пристрою знімних прикусних планок для 

фронтальної і жувальної частин прикусного воскового валика верхньої щелепи 

і спорядження пристрою додатковими конструктивними елементами. Це 

дозволяє забезпечити швидке, комфортне, точне та уніфіковане формування 

протетичної площини прикусного валика верхньої щелепи відносно 

камперівської та зіничної ліній при ортопедичному лікуванні пацієнтів з 

можливістю адаптування пристрою до індивідуальних розмірів обличчя. 

 Поставленої мети удосконалення методики виготовлення ПЗПП 

досягнуто завдяки тому, що оклюзійна пластина пристрою виконана у вигляді 

опорної лінійки П-подібної форми з вилкоподібним розширенням по обидва 

боки і з гніздом у центральній частині, у яке вставляють прикусні планки для 

фронтальної і жувальної частин прикусного воскового валика верхньої щелепи, 

виконані знімними. При цьому фронтальна планка виконана Т-подібної форми, 

а жувальна - вилкоподібної форми з заокругленими вилками. Пристрій 

додатково споряджений рухомою лінійкою для реєстрації строгої паралельності 

відносно камперівської та зіничної ліній, аналогічної як і опорна лінійка П-

подібної форми з вилкоподібним розширенням по обидва боки, при цьому 
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опорна лінійка споряджена двома вертикальними колонами квадратної форми, 

які встановлені нероз'ємно і перпендикулярно до лінійки на її бокових 

вилкоподібних розширеннях, паралельно одна одній. Колони мають нанесені 

симетричні міліметрові шкали, по яких здійснюють вертикальні переміщення 

рухомої лінійки, формують і реєструють паралельність рухомої лінійки 

відносно опорної. Для цього в рухомій лінійці виконані два отвори, аналогічної 

(квадратної) форми, як у колон. Лінійка переміщується по колонах і забезпечує  

адаптування пристрою до індивідуальних розмірів обличчя пацієнта. Отвори 

мають квадратні продовження - виступи, на зовнішніх стінках яких зроблені 

круглі отвори з внутрішньою різьбою з вкрученими гвинтами фіксації 

паралельності. Рухома лінійка додатково споряджена ватерпасом, зафіксованим 

у центральній її частині, для позиціювання голови пацієнта відносно лінії 

горизонту (рис. 4.1, рис. 4.2, рис. 4.3, рис. 4.4). 

 

 

Рис. 4.1. Пристрій для формування протетичної площини прикусного воскового 

валика верхньої щелепи при ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною 

відсутністю зубів у зборі зі знімною прикусною планкою для жувальної 

частини прикусного воскового валика. 
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Рис. 4.2. Опорна лінійка (фрагмент пристрою для формування протетичної 

площини прикусного воскового валика верхньої щелепи при ортопедичному 

лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів). 

 

 

Рис. 4.3. Рухома лінійка (фрагмент пристрою для формування протетичної 

площини прикусного воскового валика верхньої щелепи при ортопедичному 

лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів). 
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Рис. 4.4. Знімні прикусні планки для фронтальної і жувальної частин 

прикусного воскового валика (фрагмент пристрою для формування протетичної 

площини прикусного воскового валика верхньої щелепи при ортопедичному 

лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів). 

  

Пристрій для формування протетичної площини прикусного воскового 

валика верхньої щелепи при ортопедичному лікуванні  пацієнтів з повною 

відсутністю зубів (рис. 4.1, рис. 4.2, рис. 4.3, рис. 4.4) складається з: 

1 - опорної лінійки; 

2 - гнізда в центральній частині опорної лінійки; 

3 - прикусної планки для фронтальної частини прикусного воскового валика 

верхньої щелепи; 

4 - прикусної планки для жувальної частини прикусного воскового валика 

верхньої щелепи; 

5 - рухомої лінійки для реєстрації строгої паралельності відносно камперівської 

та зіничної ліній; 

6 - двох колон квадратної форми, які нероз'ємно і перпендикулярно встановлені 

на вилкоподібних розширеннях опорної лінійки; 

7 - симетричних міліметрових шкал нанесених на колони квадратної форми; 

8 - двох отворів у рухомій лінійці аналогічної як у колон квадратної форми; 

9 - двох продовжень-виступів отворів квадратної форми; 

10 - двох круглих отворів з внутрішньою різьбою на зовнішніх стінках 

продовжень-виступів; 

3 
4 
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11 - двох гвинтів вкручених у круглі отвори продовжень-виступів для фіксації 

паралельності; 

12 - ватерпасу, який зафіксований в центральній частині рухомої частини 

лінійки. 

  

Пристрій для формування протетичної площини прикусного воскового 

валика верхньої щелепи при ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною 

відсутністю зубів, як приклад, виготовлений методом швидкого 

прототипування з біосумісного полімеру (ABS пластик, або нейлон), при цьому 

для виготовлення може бути використаний будь-який біосумісний матеріал, 

відповідної твердості, який підлягає стерилізаційній обробці. У своїй роботі ми 

використовували для стерилізації 2 % розчин дезінфікуючого засобу ID 212 з 

експозицією 60 хвилин [118]. 

 Під час ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів 

запропонований пристрій ми використовували для формування фронтальної 

частини протетичної площини прикусного воскового валика верхньої щелепи. 

Для цього прикусну планку для фронтальної ділянки 3 ми вставляли в гніздо 2 

опорної лінійки 1 та приставляли до фронтальної частини оклюзійної поверхні 

прикусного воскового валика. Прикусну планку 3 розміщували у ротовій 

порожнині пацієнта на верхній щелепі. Після цього рухомою лінійкою 5 

перевіряли паралельність протетичної площини відносно зіничної лінії. 

Паралельність, зафіксована гвинтами 11 і візуально проконтрольована 

міліметровими шкалами 7, свідчила про правильність формування фронтальної 

протетичної площини. Якщо паралельності немає, то ми її створювали шляхом 

видалення або додавання воску до прикусного валика. Далі для формування 

жувальної частини протетичної площини прикусного воскового валика 

верхньої щелепи ми виймали з пристрою прикусну планку 3 і встановали в 

гніздо 2 прикусну планку для жувальної ділянки 4. Після цього її приставляли 

до жувальної частини прикусного воскового валика, який розміщували в 

ротовій порожнині пацієнта на верхній щелепі, і перевіряли паралельність 
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рухомою лінійкою 5 для реєстрації паралельності відносно камперівської лінії. 

Для позиціонування голови пацієнта відносно лінії горизонту використовували 

ватерпас 12 (рис. 4.5, рис. 4.6). 

 

 

Рис. 4.5. Формування протетичної площини прикусного воскового валика в 

процесі реєстрації паралельності відносно зіничної лінії у пацієнтки Б., 78 років 

(історія хвороби №68764). 

 

 

 

Рис.4.6. Формування протетичної площини прикусного воскового валика в 

процесі реєстрації паралельності відносно камперівської лінії у пацієнтки Б., 78 

років (історія хвороби №68764). 
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 Отже, завдяки використанню прикусних планок для фронтальної і 

жувальної частини прикусного воскового валика верхньої щелепи знімними, і 

передбаченню конструктивних елементів у вигляді опорної і рухомої лінійок з 

можливістю переміщення рухомої лінійки по вертикальних колонах опорної 

лінійки нам вдалося забезпечити швидке, комфортне, точне та уніфіковане 

формування протетичної площини прикусного воскового валика верхньої 

щелепи паралельно до камперівської та зіничної ліній при ортопедичному 

лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів. Водночас пристрій адаптували 

до індивідуальних розмірів обличчя пацієнта. Завдяки присутності на колонах 

міліметрових шкал ми досягали забезпечення паралельності, а ватерпасом 

рухомої лінійки полегшували позиціонування голови пацієнта відносно лінії 

горизонту. 

 Матеріали цього розділу опубліковані в такій науковій праці: 

1. Сарапук ВІ (2018) Обгрунтування удосконаленої методики формування 

протетичної площини у разі виготовлення повних знімних пластинкових 

протезів. Звітна науково-практична конференція лікарів (провізорів)-інтернів за 

2017-2018 навчальний рік (Івано-Франківськ, 2018 ):86-87 [109]. 

2. Сарапук ВІ, Рожко ММ (2019) Пристрій для формування протетичної 

площини прикусного воскового валика верхньої щелепи при ортопедичному 

лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів. Патент №134618 України на 

корисну модель МКП А61С 19/04 (2006.01), заявка №u201812790, заявл. 

22.12.2018, опубл. 27.05.2019, бюл. 10. (Здобувач зібрав та опрацював 

матеріали, сформував заявку та формулу патенту, підготував до друку. 

Професор Рожко ММ надав ідею розробки  даного патент. та надав 

консультативну допомогу щодо написання та оформлення патенту) [113]. 

3. Sarapuk V (2019) Improved method of complete removable laminar 

dentures manufacturing for the prosthodontic treatment of patients with completely 

absent dentition. Post N Med; XXXII (3): 111-115 [178]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО 

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОВНОЮ ВІДСУТНІСТЮ ЗУБІВ 

 

 В обстеженні та ортопедичному лікуванні брали участь 90 пацієнтів з 

повною відсутністю зубів. Виходячи з мети дисертаційної роботи та поставлених 

завдань 30 пацієнтам, які формували 1 групу (порівняння) було проведено 

повторне ортопедичне лікування у вигляді ПЗПП за загальноприйнятою 

методикою [100, 101]; також цим пацієнтам було проведено дослідження 

показників поверхневої ЕМГ та оральної стереогнозії: 1) перед визначенням 

тактики ортопедичного лікування, 2) через 14 днів перед фіксацією ПЗПП 

виготовлених за загальноприйнятою методикою, 3) через 1 місяць після 

ортопедичного лікування, 4) через 3 місяці після ортопедичного лікування. 

 2 групу (основну) склали 60 пацієнтів з повною відсутністю зубів, яким 

перед повторним ортопедичним лікуванням протягом 14 днів була проведена МА- 

стимуляція групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 

мускулатури; також цим пацієнтам було проведено повторне ортопедичне 

лікування з виготовленням ПЗПП за удосконаленою методикою (з використанням 

пристрою для формування протетичної площини прикусного воскового валика 

верхної щелепи); також цим пацієнтам проведено дослідження показників 

поверхневої ЕМГ та оральної стереогнозії: 1) перед визначенням тактики 

ортопедичного лікування та МА-стимуляції, 2) через 14 днів після проведеної 

МА-стимуляції, перед фіксацією ПЗПП виготовлених за удосконаленою 

методикою, 3) через 1 місяць після ортопедичного лікування, 4) через 3 місяці 

після ортопедичного лікування. 

 

5.1. Якісна оцінка електроміограм після ортопедичного лікування 

 

 Якісні зміни ЕМГ в стані відносного фізіологічного спокою у пацієнтів 1 та 

2 груп через 14 днів суттєво відрізнялися між собою. Так, у пацієнтів 2 групи 
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відбулося помірне зниження електричної активності, значно зменшилися періоди 

спонтанної біоелектричної активності у вигляді пікових потенціалів. У 1 групи 

пацієнтів якісних змін ЕМГ не відбулося. Суттєві зміни в характері ЕМГ у 

пацієнтів 2 групи через 14 днів відбулися як при проведенні проби максимального 

стиснення щелеп без ватних валиків, так і при проведенні проби максимального 

стиснення щелеп з ватними валиками. Помірно зросла активність середньої 

амплітуди біопотенціалів м'язів. Підвищилася чіткість запису ЕМГ, значно зросла 

площа максимальних амплітуд жувальних та скроневих м'язів. Відбулася 

тенденція зміни форми та структури ЕМГ від типу «веретена» до типу 

«суцільного циліндра». У пацієнтів 1 групи як при проведенні проби 

максимального стиснення без ватних валиків, так і при проведенні проби 

максимального стиснення з ватними валиками якісних змін ЕМГ не відбулося. 

 Через 1 місяць після ортопедичного лікування якісні зміни ЕМГ відбулися 

як в 1, так і в 2 групах пацієнтів. Так, у стані відносного фізіологічного спокою в 1 

групі відбулися помірні зниження електричної активності. У пацієнтів 2 групи в 

стані відносного фізіологічного спокою намітилася тенденція до наближення 

якісних показників ЕМГ, які характерні для контрольної групи осіб. Також, 

суттєвих якісних змін набули ЕМГ в 1 групі при проведенні проби вольового 

максимального стиснення щелеп та при проведенні проби максимального 

стиснення щелеп з ватними валиками. На ЕМГ у цей період зафіксовано 

зростання активності середньої амплітуди біопотенціалів м'язів, відбулося 

зростання площі максимальних амплітуд жувальних та скроневих м'язів. Форма 

«суцільного циліндра» ЕМГ стала переважати над формою «веретена». У 

пацієнтів 2 групи при проведенні проби вольового максимального стиснення 

щелеп та при проведенні проби максимального стиснення щелеп з ватними 

валиками в цей період, ще більш активно зросла активність середньої амплітуди 

біопотенціалів. Чіткість запису ЕМГ відповідала характеристикам контрольної 

групи. Більш суттєво зросла площа максимальних амплітуд жувальних та 

скроневих м'язів. Майже всі ЕМГ набули форми «суцільного циліндра», тільки в 

поодиноких випадках зустрічалася форма «веретена». 
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 Через 3 місяці після ортопедичного лікування як в 1, так і в 2 групах при 

стані відносного фізіологічного спокою, при пробі волевого максимального 

стиснення щелеп та при пробі максимального стиснення щелеп з ватними 

валиками якісні характеристики ЕМГ набули ще більш виражених позитивних 

змін, проте в 2 групі ці якісні характеристики були більш чіткі та логічні; в 2 групі 

пацієнтів якісні ознаки ЕМГ суттєво наблизилися до ознак контрольної групи. 

 За якісними параметрами форми та структури ЕМГ можна стверджувати 

про закономірність змін у біопотенціалах musculus masseter та musculus temporalis 

у пацієнтів з повною відсутністю зубів, в залежності від застосованого 

лікувального комплексу, та про виражену нормалізацію функціонування 

жувальної мускулатури протягом 3 місяців після ортопедичного лікування. При 

використанні МА-стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію 

жувальної мускулатури та виготовленні ПЗПП за удосконаленою методикою (з 

використанням пристрою для формування протетичної площини прикусного 

воскового валика верхньої щелепи), якісні характеристики ЕМГ максимально 

наблизилися до характеристик контрольної групи, але все ж таки не в усіх 

випадках досягли їхнього рівня.  

 

5.2. Порівняльний аналіз показників поверхневої електроміографії 

musculus masseter та musculus temporalis при використанні функціональних 

проб в залежності від ортопедичного лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів 

  

Оцінку показників поверхневих ЕМГ musculus masseter та musculus 

temporalis розпочинали з аналізу динаміки змін у стані відносного фізіологічного 

спокою (тал. 5.1). У 1 групі через 14 днів (час виготовлення ПЗПП за загально 

прийнятою методикою) вірогідних змін показників середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) musculus masseter як справа, так і зліва не 

спостерігалося, тому що ЕМГ проводили до фіксації ПЗПП і протягом даного 

часу пацієнтам 1 групи не застосовувались будь-які лікувальні комплекси.  



 

 

1
0
2
 

Таблиця 5.1 

Динаміка середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ musculus masseter в стані відносного фізіологічного спокою 

Періоди спостереження До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

Сторона musculus 

masseter 

справа зліва справа зліва справа зліва справа зліва 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

53,89±4,63 

p<0,001 

62,58±5,61 

p<0,001 

51,52±4,68 

p1>0,05 

60,51±5,63 

p1>0,05 

43,16±2,68 

p2>0,05 

p1>0,05 

46,54±2,38 

p2<0,05 

p1<0,05 

33,17±1,37 

p3<0,01 

p1<0,001 

34,73±1,12 

p3<0,001 

p1<0,001 

2 група (основна) 

(n=60) 

50,11±3,49 

p<0,001 

56,33±3,76 

p<0,001 

37,26±1,40 

p1<0,01 

38,43±1,60 

p1<0,001 

31,74±0,88 

p2<0,01 

p1<0,001 

33,06±0,81 

p2<0,01 

p1<0,001 

29,64±0,59 

p3<0,05 

p1<0,001 

30,75±0,68 

p3<0,05 

p1<0,001 

Контрольна група (n=30): musculus masseter справа - 27,03±0,82; musculus masseter зліва - 30,45±1,56 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з : p - контрольною групою, p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - 

через 1 місяць. 
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 У той же час, у 2 групі (пацієнтам якої виготовлення ПЗПП проходило за 

удосконаленою методикою) через 14 днів (протягом яких проводилася МА-

стимуляція) спостерігалося вірогідне зниження показників середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) musculus masseter справа на 27,7 % (p1<0,01) та 

зліва на 31,8 % (p1<0,001). 

 Через 1 місяць після проведеного лікувального комплексу, спостерігалося 

подальше зменшення показників середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) 

правого та лівого musculus masseter у стані відносного фізіологічного спокою в 2 

групі пацієнтів. Зокрема, даний показник ЕМГ знизився для правого musculus 

masseter у порівнянні з показниками які були через 14 днів на 14,8 % (p2<0,01) та 

для лівого musculus masseter - на 14,0 % (p2<0,01). У пацієнтів 1 групи за цей час 

вірогідні зрушення показників середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) у 

бік зменшення в порівнянні з показниками через 14 днів відбулися тільки для 

лівого musculus masseter - на 23,1 % (p2<0,05), для правого musculus masseter 

значення показників середніх значень максимальних амплітуд (мкВ), хоча і 

зменшилися, проте, вірогідної різниці не досягли як в порівнянні з періодом 

спостереження «до лікування», так і період спостереження «через 14 днів». 

Нормалізація функції musculus masseter, яка проявлялася в подальшому 

зниженні середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) чітко спостерігалася 

через 3 місяці після проведеного лікувального комплексу. Так, дані показники в 2 

групі вірогідно знизилися в порівнянні з показниками періоду спостереження 

«через 1 місяць» для правого musculus masseter на 6,6 % (p3<0,05) і для лівого 

musculus masseter на 7,0 % (p3<0,05). Показники середніх значень максимальних 

амплітуд (мкВ) в цей час у 1 групі також вірогідно знизилися в порівнянні з 

показниками періоду спостереження «через 1 місяць» як для правого musculus 

masseter - на 23,15 % (p3<0,01), так і для лівого musculus masseter - на 25,9 % 

(p3<0,001). Також, слід зазначити, що через 3 місяці показники середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) в 2 групі для лівого musculus masseter практичного 

досягли рівня контрольної групи осіб, для правого musculus masseter максимально 

наблизилися до рівня контрольної групи осіб (рис. 5.1, рис. 5.2). 
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Рис. 5.1. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

правого musculus masseter в стані відносного фізіологічного спокою.  

 

 

 

Рис. 5.2. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

лівого musculus masseter в стані відносного фізіологічного спокою. 

 

 Далі вивчалася динаміка адаптаційних процесів у стані відносного 

фізіологічного спокою musculus temporalis (табл. 5.2). Середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) характеризувалися незначним збільшенням 

показників лівого скроневого м'яза.  
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Таблиця 5.2 

Динаміка середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ musculus temporalis в стані відносного фізіологічного 

спокою 

Періоди спостереження До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

Сторона musculus 

masseter 

справа зліва Справа зліва справа зліва справа зліва 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

51,07±4,78 

p<0,001 

55,74±3,47 

p<0,001 

50,03±3,96 

p1>0,05 

55,33±4,05 

p1>0,05 

42,39±2,48 

p2>0,05 

p1>0,05 

46,22±2,62 

p2>0,05 

p1<0,05 

35,96±2,07 

p3>0,05 

p1<0,01 

37,21±2,36 

p3<0,05 

p1<0,001 

2 група (основна) 

(n=60) 

49,54±3,06 

p<0,001 

50,28±3,39 

p<0,001 

41,24±2,43 

p1<0,05 

41,10±2,39 

p1<0,05 

35,31±1,44 

p2<0,05 

p1<0,001 

35,56±1,24 

p2<0,05 

p1<0,001 

31,41±0,69 

p3<0,05 

p1<0,001 

31,42±0,76 

p3<0,01 

p1<0,001 

Контрольна група (n=30): musculus temporalis справа - 29,84±2,08; musculus temporalis зліва - 30,33±1,91 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з : p - контрольною групою, p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - 

через 1 місяць. 
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Через 14 днів в 1 групі показники середніх значень максимальних амплітуд 

(мкВ) як правого, так і лівого musculus temporalis практично не змінилися 

відносно показників до лікування. Проте в 2 групі пацієнтів після 14 днів 

відбулося помірне вірогідне зниження даних показників для правого musculus 

temporalis на 16,8 % (p1<0,05) та на 18,3 % (p1<0,05) для лівого musculus 

temporalis. 

 Помірне зменшення середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) 

musculus temporalis в цей період після застосування лікувального комплексу в 2 

групі пацієнтів свідчить про реактивну адаптаційну мінливість, характерну для 

musculus temporalis, як м'яза, який виконує саме коректуючу функцію й складну 

характеристику при зміні міостатичних рефлексів ззовні. 

 У подальшому зміни середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) в 2 

групі пацієнтів характеризували плавність перебудови та нормалізацію функції 

musculus temporalis, яку чітко спостерігали через 1 та 3 місяці після проведеного 

ортопедичного лікування. Зокрема, через 1 місяць дані показники зменшилися в 2 

групі пацієнтів в порівнянні з періодом «через 14 днів» для правого musculus 

temporalis на 14,4 % (p2<0,05) та для лівого musculus temporalis - на 13,5 % 

(p2<0,05); а через 3 місяці ці ж показники в 2 групі в порівнянні з періодом «через 

1 місяць» зменшилися відповідно на 11,1 % (p3<0,05) для правого та на 11,7 % 

(p3<0,01) для лівого musculus temporalis. Аналізуючи  середні значення 

максимальних амплітуд (мкВ) musculus temporalis в 1 групі пацієнтів через 1 і 3 

місяці вірогідне зниження відбулося тільки через 3 місяці для лівого скроневого 

м'яза на 19,5 % (p3<0,05) в порівнянні з періодом «через 1 місяць» і для обидвох 

скроневих м'язів (правого на 28,1 (p1<0,001); для лівого на 32,8 % (p1<0,001)), але 

в порівнянні з періодом «через 14 днів». 

 Базуючись на статистичних даних, можна стверджувати, що в стані 

відносного фізіологічного спокою міостатичні рефлекси musculus temporalis 

помірно нормалізуються тільки в 2 групі пацієнтів під впливом лікувального 

комплексу й наближаються до показників контрольної групи осіб (рис. 5.3, рис. 

5.4).  
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Проба максимального стиснення щелеп чітко відображає основні функції 

зубо-щелепної системи та особливості змін міостатичних рефлексів musculus 

masseter та musculus temporalis (табл. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

правого musculus temporalis в стані відносного фізіологічного спокою. 

 

 

 

Рис. 5.4. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

лівого musculus temporalis в стані відносного фізіологічного спокою. 
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Таблиця 5.3 

Динаміка середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ musculus masseter при виконанні функціональної проби 

максимального стиснення щелеп 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

Сторона musculus 

masseter 

справа зліва справа зліва справа зліва справа зліва 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

654,70±73,49 

p<0,001 

579,73±54,23 

p<0,001 

659,35±74,89 

p1>0,05 

552,93±56,16 

p1>0,05 

636,70±56,50 

p2>0,05 

p1>0,05 

582,69±52,98 

p2>0,05 

p1>0,05 

765,28±44,33 

p3>0,05 

p1>0,05 

686,89±41,36 

p3>0,05 

p1>0,05 

2 група (основна) 

(n=60) 

571,48±43,21 

p<0,001 

528,96±45,71 

p<0,001 

759,01±76,50 

p1<0,05 

706,30±70,38 

p1<0,05 

764,13±56,25 

p2>0,05 

p1<0,05 

735,29±47,06 

p2>0,05 

p1<0,01 

797,61±48,43 

p3>0,05 

p1<0,001 

803,67±46,32 

p3>0,05 

p1<0,01 

Контрольна група (n=30): musculus masseter справа - 1222,99±131,29; musculus masseter зліва - 1174,92±111,98 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з : p - контрольною групою, p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - 

через 1 місяць. 
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Через 14 днів основною характеристикою в 2 групі пацієнтів було вірогідне 

збільшення середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) в порівнянні з 

періодом «до лікування» для правого musculus masseter на 32,8 % (p1<0,05), що є 

вираженням початку перебудови жувальних м'язів та первинної адаптативної 

реакції внаслідок задіяного лікувального комплексу. Через 1 та 3 місяці в 2 групі 

пацієнтів спостерігалася тенденція до збільшення середніх значень максимальних 

амплітуд (мкВ) для обидвох musculus masseter, але різниця показників не досягла 

вірогідності, що свідчить про тривалий час адаптації м'язів після ортопедичного 

лікування та тривале відновлення їхньої функції. У 1 групі пацієнтів протягом 

всього періоду спостереження не відбувалося вірогідних змін середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) при виконанні проби максимального стиснення 

щелеп як для правого, так і для лівого musculus masseter (рис. 5.5, рис. 5.6). 

 

 

 

Рис. 5.5. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

правого musculus masseter при виконанні функціональної проби максимального 

стиснення щелеп. 

мкВ 
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Рис. 5.6. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

лівого musculus masseter при виконанні функціональної проби максимального 

стиснення щелеп. 

 

Далі проводився аналіз змін musculus temporalis при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп (табл. 5.4). 

 Через 14 днів у 1 групі пацієнтів в порівнянні з періодом «до лікування» 

спостерігалося незначне (без вірогідності різниці) зниження середніх значень 

максимальних амплітуд (мкв) як правого так і лівого musculus temporalis. У той же 

час в 2 групі, через 14 днів застосування МА-стимуляції, відбулося в порівнянні з 

періодом «до лікування» помірне вірогідне збільшення середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) для правого musculus temporalis на 30,8 % (p1<0,01) 

та для лівого musculus temporalis на 22,5 % (p1<0,05). 

 Через 1 місяць після ортопедичного лікування в 1 групі пацієнтів 

намітилася тенденція до збільшення середніх значень максимальних амплітуд 

(мкВ) і для правого, і для лівого musculus temporalis, але різниця даних показників 

не набула вірогідності як в порівнянні з періодом «через 14 днів», так і в 

порівнянні з періодом «до лікування» (p2>0,05, p1>0,05). 
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Таблиця 5.4 

Динаміка середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ musculus temporalis при виконанні функціональної проби 

максимального стиснення щелеп 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

Сторона musculus 

temporalis 

справа зліва справа зліва справа зліва справа зліва 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

472,61±52,81 

p<0,05 

490,70±52,25 

p<0,001 

440,28±48,88 

p1>0,05 

464,90±49,07 

p1>0,05 

473,54±41,31 

p2>0,05 

p1>0,05 

499,13±42,14 

p2>0,05 

p1>0,05 

628,49±33,06 

p3<0,01 

p1<0,05 

664,63±34,30 

p3<0,01 

p1<0,01 

2 група (основна) 

(n=60) 

499,30±31,92 

p<0,001 

528,17±35,67 

p<0,001 

652,91±44,35 

p1<0,01 

646,84±46,57 

p1<0,05 

702,58±36,14 

p2>0,05 

p1<0,001 

700,82±38,68 

p2>0,05 

p1<0,01 

747,22±31,99 

p3>0,05 

p1<0,001 

730,98±32,39 

p3>0,05 

p1<0,001 

Контрольна група (n=30): musculus temporalis справа - 908,48±75,32; musculus temporalis зліва - 922,47±67,48 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з : p - контрольною групою, p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - 

через 1 місяць. 
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У 2 групі пацієнтів за цей час середні значення максимальних амплітуд 

(мкВ) також мали помірну тенденцію до збільшення як для правого, так і для 

лівого musculus temporalis в порівнянні з періодом «через 14 днів», але різниця 

показників вірогідності не досягла (p2>0,05). 

 Період спостереження «через 3 місяці» після ортопедичного лікування 

характеризується тим, що в 1 групі пацієнтів відбулося найбільш виражене і 

суттєве за весь час спостереження збільшення середніх значень максимальних 

амплітуд (мкВ) musculus temporalis. Так, для правого скроневого м'яза вірогідне 

збільшення даних показників у порівнянні з періодом «через 1 місяць» відбулося 

на 32,7 % (p3<0,01), а для лівого скроневого м'яза збільшення становило на 33,1 % 

(p3<0,01). У 2 групі пацієнтів за цей же час середні значення максимальних 

амплітуд (мкВ) як правого, так і лівого скроневих м'язів продовжували помірно 

зростати, але інтенсивність зростання цих показників не дозволила досягнути 

вірогідної різниці в порівнянні з періодом «через 1 місяць» (рис. 5.7, рис 5.8). 

 

 

Рис. 5.7. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

правого musculus temporalis при виконанні функціональної проби максимального 

стиснення щелеп. 

мкВ 
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Рис. 5.8. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

лівого musculus temporalis при виконанні функціональної проби максимального 

стиснення щелеп. 

  

Аналізуючи характеристику musculus masseter при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп з ватними валиками, варто виділити декілька 

тенденцій, які видно на табл. 5.5. А саме, робота правого та лівого musculus 

masseter характеризувалася незначним переважанням роботи правого жувального 

м'яза над лівим. За рахунок компенсаторних механізмів, при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп з ватними валиками у пацієнтів 1 групи 

підвищення середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) було незначним і 

характеризувалося стабільним, поступовим підняттям цих показників у відповідні 

терміни, що підтверджують статистичні дані, але в жоден період спостереження в 

порівнянні з попереднім вірогідності різниці показників досягнуто не було 

(p1>0,05), p2>0,05, p3>0,05). Проте усе ж таки показники середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) лівого musculus masseter через 3 місяці досягли 

вірогідного збільшення на 31,58 % (p1<0,01), в порівнянні з періодом «до 

лікування». 
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Таблиця 5.5 

Динаміка середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ musculus masseter при виконанні функціональної проби 

максимального стиснення щелеп з ватними валиками 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

Сторона musculus 

masseter 

справа зліва справа зліва справа зліва справа зліва 

1 група (порівняння) 

(n=30) 

729,17±56,99 

p<0,001 

636,64±44,07 

p<0,001 

740,30±60,15 

p1>0,05 

642,09±48,17 

p1>0,05 

770,01±56,12 

p2>0,05 

p1>0,05 

746,35±54,37 

p2>0,05 

p1>0,05 

838,49±52,13 

p3>0,05 

p1>0,05 

837,64±57,13 

p3>0,05 

p1<0,01 

2 група (основна) 

(n=60) 

637,84±48,87 

p<0,001 

579,61±48,22 

p<0,001 

822,96±76,75 

p1<0,05 

760,31±71,38 

p1<0,05 

825,40±65,00 

p2>0,05 

p1<0,05 

764,86±46,48 

p2>0,05 

p1<0,01 

846,32±54,54 

p3>0,05 

p1<0,01 

817,18±45,30 

p3>0,05 

p1<0,001 

Контрольна група (n=30): musculus masseter справа - 1251,83±106,82; musculus masseter зліва - 1198,65±92,69 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з : p - контрольною групою, p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - 

через 1 місяць. 
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Показники середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) пацієнтів 2 

групи привертають увагу в період «через 14 днів». Саме в цей період відбувається 

вірогідне найбільш інтенсивне зростання даних показників як правого, так і лівого 

musculus masseter. Проведена в цей час МА-стимуляція дала приріст середніх 

значень максимальних амплітуд (мкВ), в порівнянні з періодом «до лікування», 

для правого жувального м'яза на 29,0 % (p1<0,05) та для лівого жувального м'яза 

на 31,2 % (p1<0,05). 

 Відсутність статистичної вірогідності різниці середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) у пацієнтів 2 групи через 1 та 3 місяці після 

ортопедичного лікування, а також стабільне їхнє зростання протягом цих періодів 

спостереження свідчить про повільну та якісну адаптацію musculus masseter саме 

при виконанні проби максимального стиснення щелеп з ватними валиками (рис. 

5.9, рис. 5.10). 

 

 

 

Рис. 5.9. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

правого musculus masseter при виконанні функціональної проби максимального 

стиснення щелеп з ватними валиками. 

мкВ 
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Рис. 5.10. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

лівого musculus masseter при виконанні функціональної проби максимального 

стиснення щелеп з ватними валиками. 

 

Як видно з табл. 5.6, у пацієнтів 1 та 2 групи спостерігалася чітка симетрія у 

роботі musculus themporalis між собою з незначним переважанням функції 

правого скроневого м'яза. 

 Через 14 днів у 1 групі пацієнтів спостерігалися незначні невірогідні 

відхилення середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) правого скроневого 

м'яза в бік зниження, а лівого - в бік зростання, що не є клінічно і статистично 

важливим. У той же час, в 2 групі пацієнтів у порівнянні з періодом «до 

лікування» відбулося помірне вірогідне збільшення середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) як для правого musculus temporalis на 22,5 % 

(p1<0,05), так і для лівого musculus temporalis на 21,3 % (p1<0,05). Через 1 місяць 

після ортопедичного лікування в 1 групі пацієнтів знову ж були зафіксовані 

невірогідні незначні коливання середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) 

обох скроневих м'язів.  

мкВ 



 

  

1
1
7 

Таблиця 5.6 

Динаміка середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ musculus temporalis при виконанні функціональної проби 

максимального стиснення щелеп з ватними валиками 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

Сторона musculus 

temporalis 

справа зліва справа зліва справа зліва справа зліва 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

673,07±73,54 

p<0,05 

607,19±65,07 

p<0,05 

665,09±73,57 

p1>0,05 

634,69±64,78 

p1>0,05 

668,62±74,18 

p2>0,05 

p1>0,05 

595,08±63,75 

p2>0,05 

p1>0,05 

860,36±66,38 

p3>0,05 

p1>0,05 

811,08±54,16 

p3<0,05 

p1<0,05 

2 група (основна) 

(n=60) 

576,58±43,91 

p<0,001 

570,09±40,14 

p<0,001 

706,08±46,70 

p1<0,05 

691,54±43,09 

p1<0,05 

713,43±41,29 

p2>0,05 

p1<0,05 

702,13±40,12 

p2>0,05 

p1<0,05 

836,94±45,998 

p3<0,05 

p1<0,001 

860,51±48,21 

p3<0,05 

p1<0,001 

Контрольна група (n=30): musculus temporalis справа - 943,75±81,97; musculus temporalis - 943,40±72,57 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з : p - контрольною групою, p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - 

через 1 місяць. 
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 У 2 групі пацієнтів за цей же час середні значення максимальних амплітуд 

(мкВ) мали чітку помірну тенденцію до зростання як для правого, так і для лівого 

musculus temporalis в порівнянні з періодом спостереження «черз 14 днів», але 

різниця показників вірогідності не досягла (p2>0,05).  

Через 3 місяці після ортопедичного лікування в 1 групі пацієнтів намітилася 

чітка тенденція зростання середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) 

обидвох скроневих м'язів, і різниця даних показників навіть вірогідно 

збільшилася для лівого musculus temporalis на 36,3 % (p3<0,05). У 2 групі пацієнтів 

за цей же час середні значення максимальних амплітуд (мкВ) знову ж набули 

вірогідного зростання в порівнянні з періодом спостереження «через 1 місяць». 

Так, дані показники для правого musculus temporalis зросли на 17,3 % (p3<0,05), а 

для лівого збільшення відбулося на 22,6 % (p3<0,05). Закономірності зміни 

середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) правого та лівого musculus 

temporalis при виконані функціональної проби максимального стиснення щелеп з 

ватними валиками представлені на рис. 5.11 та рис. 5.12. 

 

 

Рис. 5.11. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

правого musculus temporalis при виконанні функціональної проби максимального 

стиснення щелеп з ватними валиками. 

мкВ 
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Рис.5.12. Порівняння середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) ЕМГ 

лівого musculus temporalis при виконанні функціональної проби максимального 

стиснення щелеп з ватними валиками. 

  

Вивчаючи показники та динаміку перебудови міостатичних рефлексів та 

адаптаційних можливостей жувальної мускулатури, можна зробити висновок, що 

в залежності від функціонального навантаження при виконанні різних 

функціональних проб musculus masseter та musculus temporalis їхні адаптаційні  

можливості проявлялися по-різному. При дослідженні встановлено ряд 

закономірностей та тенденцій змін поверхневих ЕМГ у процесі спостереження 

характерних для функціональних проб: найшвидше показники у пацієнтів 1 та 2 

групи наближалися до даних контрольної групи осіб під час виконання 

функціональної проби у стані відносного фізіологічного спокою, найважче - при 

максимальному стисненні щелеп. Також, варто зауважити, що показники 

функціональних проб в 1 групі пацієнтів в основному позитивно вірогідно 

змінювалися через 3 місяці після ортопедичного лікування. У той же час 

показники функціональних проб у 2 групі пацієнтів позитивно вірогідно 

змінювалися в період «через 14 днів» та через 3 місяці після ортопедичного 

лікування. 

 

мкВ 
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5.3. Порівняльний аналіз показників сумарної амплітуди роботи 

musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) у залежності від 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів 

  

Із метою визначення залежності якості проведеного лікування та вивчення 

ступеня взаємокомпенсації musculus masseter та musculus temporalis нами 

використовувався метод визначення сумарної амплітуди роботи musculus masseter 

та musculus temporalis (мкВ), який базується на виведенні середньостатистичного 

показника максимальних амплітуд правих та лівих жувальних та скроневих м'язів 

у стані відносного фізіологічного спокою, волевого максимального стиснення 

щелеп та максимального стиснення щелеп з ватними валиками. Метод дозволяє 

виявити перші ознаки перебудови міорефлексів після проведеного лікування. 

 У результаті нашого спостереження і дослідження динаміка показників 

сумарної амплітуди роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) у стані 

відносного фізіологічного спокою виглядала таким чином (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Динаміка показників сумарної амплітуди роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) у стані відносного фізіологічного спокою 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

55,57±3,25 

p<0,01 

54,36±3,25 

p1>0,05 

44,55±1,73 

p2<0,05 

p1<0,05 

35,27±1,29 

p3<0,001 

p1<0,001 

2 група 

(основна) 

(n=60) 

51,60±2,26 

p<0,001 

39,46±1,73 

p1<0,001 

33,91±0,96 

p2<0,05 

p1<0,05 

30,81±0,59 

p3<0,05 

p1<0,05 

Контрольна група (n=30) - 29,41±1,69 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: p - контрольною групою, 

p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - через 1 місяць. 
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 Аналізуючи дані, отримані у пацієнтів 1 групи можна спостерігати незначне 

невірогідне відхилення сумарної амплітуди роботи musculus masseter та musculus 

temporalis (мкВ) в період «через 14 днів» у порівнянні з періодом «до лікування». 

Суттєве вірогідне зниження цього показника відбулося в 1 групі пацієнтів 

протягом першого місяця після ортопедичного лікування; в порівнянні з періодом 

«через 14 днів» цей показник через 1 місяць знизився на 18,1 % (p2<0,05). 

Показники роботи жувальних та скроневих м'язів у 1 групі пацієнтів 

характеризувалися поступовою вірогідною позитивною динамікою в стані 

відносного фізіологічного спокою і через 3 місяці після ортопедичного лікування, 

про що свідчить зниження сумарної амплітуди роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) протягом цього часу в порівнянні з періодом «через 1 

місяць» на 20,9 % (p3<0,001). 

 У пацієнтів 2 групи вірогідне значне зниження сумарної амплітуди роботи 

musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) відбулося вже через 14 днів - 

протягом яких проводилася МА-стимуляція. За цей час дані показники знизилися 

в порівнянні з періодом «до лікування» на 23,5 % (p1<0,001) і відбулася швидка 

адаптація жувальної мускулатури з подальшою стабілізацією процесу по 

відношенні до осіб контрольної групи. Про це свідчать результати сумарної 

амплітуди роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) через 1 місяць 

після ортопедичного лікування, яка знизилася в порівнянні з періодом «через 14 

днів» на 14,1 % (p2<0,05). Процес адаптації та нормалізації стану жувальних та 

скроневих м'язів у пацієнтів 2 групи спостерігався і через 3 місяці після 

ортопедичного лікування з поступовим позитивним прогресом і нормалізацією 

функції. Протягом цього часу сумарна амплітуда роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) в порівнянні з періодом «через 1 місяць» знизилася на 

9,2 % (p3<0,05) і максимально наблизилася до показників контрольної групи осіб 

(рис. 5.13). 
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Рис. 5.13. Порівняння показників сумарної амплітуди роботи musculus 

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

  

Результати дослідження динаміки показників сумарної амплітуди роботи 

musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп були наступними показані в таблиці  5.8. 

У 1 групі пацієнтів через 14 днів спостерігалося незначне невірогідне 

зниження сумарної амплітуди роботи musculus masseter та musculus temporalis 

(мкВ) в порівнянні з періодом «до лікування». Через 1 місяць після ортопедичного 

лікування в 1 групі теж не спостерігалося значного покращення функції 

жувальної мускулатури (відхилення різниці показників були невірогідними). 

Поступове покращення мало місце тільки через 3 місяці після ортопедичного 

лікування. Сумарна амплітуда роботи musculus masseter та musculus temporalis 

(мкВ) у цей період зросла в порівнянні з періодом «через 1 місяць» на 25,2 % 

(p3<0,05). Основною характеристикою показників 2 групи пацієнтів була 

виражена позитивна динаміка і загальне покращення показників сумарної 

мкВ 



123 

  

амплітуди роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) через 14 днів - 

протягом яких відбувалася МА-стимуляція. 

 

Таблиця 5.8 

Динаміка показників сумарної амплітуди роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) при виконанні проби максимального стиснення 

щелеп 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

549,42±46,08 

p<0,001 

529,14±46,19 

p1>0,05 

548,01±41,75 

p2>0,05 

p1>0,05 

686,33±30,90 

p3<0,05 

p1<0,05 

2 група 

(основна) 

(n=60) 

531,98±31,10 

p<0,001 

690,56±51,90 

p1<0,05 

725,62±40,38 

p2>0,05 

p1<0,05 

769,87±37,81 

p3>0,05 

p1<0,05 

Контрольна група (n=30) - 1057,22±90,08 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: p - контрольною групою, 

p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - через 1 місяць. 

  

За цей час дані показники роботи musculus masseter та musculus temporalis 

зросли на 29,8 % (p1<0,05). У більш віддаленні терміни - через 1 і 3 місяці після 

ортопедичного лікування і спостерігалася поступова нормалізація стану роботи 

жувальної мускулатури у вигляді помірного поступового зростання сумарної 

амплітуди роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ), і чрез 1 місяць 

зростання досягнуло 36,4 % (p1<0,05) в порівнянні з періодом «до лікування», а 
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через 3 місяці дане зростання становило 44,7 % (p1<0,05) в порівнянні з періодом 

«до лікування» (рис. 5.14). 

 

 

 

Рис. 5.14. Порівняння показників сумарної амплітуди роботи musculus 

masseter та musculus temporalis (мкВ) при виконанні проби максимального 

стиснення щелеп. 

 

 При виконанні проби максимального стиснення щелеп з ватними валиками 

отримано наступні результати роботи жувальних та скроневих м'язів (табл. 5.9). У 

пацієнтів 1 групи підвищення сумарної амплітуди роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) при виконанні проби максимального стиснення щелеп з 

ватними валиками за весь період спостереження було помірним і 

характеризувалося незначним, поступовим підняттям цього показника у 

відповідні терміни, але вірогідності різниці показників було досягнуто тільки 

через 3 місяці після ортопедичного лікування в порівнянні з періодом «до 

лікування» (зростання відбулося на 25,1 % (p1<0,05)). 

 

мкВ 
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Таблиця 5.9 

Динаміка показників сумарної амплітуди роботи musculus masseter та 

musculus temporalis (мкВ) при виконанні проби максимального стиснення 

щелеп з ватними валиками 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

669,07±54,72 

p<0,05 

670,55±56,86 

p1>0,05 

704,79±58,97 

p2>0,05 

p1>0,05 

836,89±53,17 

p3>0,05 

p1<0,05 

2 група 

(основна) 

(n=60) 

591,03±36,65 

p<0,05 

749,39±52,60 

p1<0,05 

751,46±41,81 

p2>0,05 

p1<0,05 

840,24±38,54 

p3>0,05 

p1<0,05 

Контрольна група (n=30) - 1066,11±80,61 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: p - контрольною групою, 

p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - через 1 місяць. 

  

Характеристика адаптаційних процесів у пацієнтів 2 групи була ідентичною 

динаміці сумарної амплітуди роботи musculus masseter та musculus temporalis 

(мкВ) в даній групі при виконанні проби волевого максимального стиснення 

щелеп. Так, через 14 днів, протягом яких відбувалася МА-стимуляція, сумарна 

амплітуда роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) зросла на 26,8 % 

(p1<0,05). У подальші періоди спостереження (через 1 і 3 місяці після 

ортопедичного лікування) дані показники в пацієнтів 2 групи характеризувалися 

поступовістю та нормалізацією, і через 1 місяць зростання сумарної амплітуди 

роботи жувальних та скроневих м’язів досягнуло 27,1 % (p1<0,05) в порівнянні  з 

періодом «до лікування», а через 3 місяці дане зростання становило 42,2 % 

(p1<0,05) в порівнянні з періодом «до лікування» (рис. 5.15). 

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що процеси адаптації до ПЗПП 

виготовлених за загальноприйнятою методикою у пацієнтів 1 групи розвиваються 
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повільно з досягненням вірогідної зміни роботи жувальної мускулатури в більш 

пізній період (через 3 місяці) в порівнянні з пацієнтами 2 групи. У пацієнтів 2 

групи, яким  на протязі 14 днів перед ортопедичним лікуванням з виготовленням 

ПЗПП за удосконаленою методикою проводилася МА-стимуляція, адаптаційні 

процеси розпочиналися швидко (зразу після закінчення МА-стимуляції) і 

планомірно продовжувалися до 3 місяців після ортопедичного лікування. 

 

 

 

Рис. 5.15. Динаміка показників сумарної амплітуди роботи musculus 

masseter та musculus temporalis (мкВ) при виконанні проби максимального 

стиснення щелеп з ватними валиками. 

 

5.4. Індексна оцінка показників поверхневої ЕМГ musculus masseter та 

musculus temporalis в залежності від ортопедичного лікування пацієнтів з 

повною відсутністю зубів 

  

Наступним етапом нашого дослідження була індексна оцінка показників 

поверхневої ЕМГ musculus masseter та musculus temporalis за VF Ferrario [141, 

мкВ 
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142]. Методика розрахунків ЕМГ індексів наведена в розділі 2. Особливістю 

дослідження для двоканального електронейроміографа є можливе відхилення 

показників, більш, ніж на 100 %. Тому, для об'єктивного розуміння зниження 

функції м'язів використано формулу, яка уніфікує ці дані 

                                                                             (5.1) 

де а - показник більше 100 %. 

 При аналізі оцінювалися показники пацієнтів основної групи і групи 

порівняння по відношенню до контрольної групи осіб, а також наближення 

вирахуваних показників до абсолютної симетрії, вираженої 100 %. 

 Відхилення в функції скорочення musculus masseter та musculus temporalis 

визначали за індексом (MVC/RMC)˟100 % (таблиця 5.10). 

 

Таблиця 5.10 

Динаміка показників індекса (MVC/RMC)˟100 %  

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

75,99±4,41 

p<0,05 

71,26±4,36 

p1>0,05 

79,98±4,12 

p2>0,05 

p1>0,05 

82,20±3,63 

p3>0,05 

p1<0,05 

2 група 

(основна) 

(n=60) 

78,51±2,36 

p<0,05 

79,81±2,39 

p1>0,05 

87,80±1,69 

p2<0,05 

p1<0,05 

86,46±2,12 

p3>0,05 

p1<0,05 

Контрольна група (n=30) - 87,48±2,24 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: p - контрольною групою, 

p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - через 1 місяць. 

  

Аналізуючи показники індекса (MVC/RMC)˟100 % у пацієнтів 1 групи 

спостерігалася деяка непослідовність змін даних показників, що відображається у 

незначному невірогідному їх зниженні через 14 днів (p1>0,05); але в подальші 
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періоди спостереження (через 1 і 3 місяці після ортопедичного лікування) у 

пацієнтів 1 групи показники індекса (MVC/RMC)˟100 % послідовно, помірно 

зростають з тенденцією до наближення до результатів контрольної групи осіб. 

Проте ні через 1, ні через 3 місяці вірогідності результатів зростанні показників 

індекса (MVC/RMC)˟100 % в 1 групі пацієнтів досягнуто не було (p2>0,05, 

p3>0,05). 

 У пацієнтів 2 групи спостерігалася позитивна динаміка змін показників 

індекса (MVC/RMC)˟100 %, проте через 14 днів МА-стимуляції дані показники 

збільшилися незначно, несуттєво і невірогідно (p1>0,05); але через 1 місяць після 

ортопедичного лікування пацієнти 2 групи вже були повністю адаптовані до 

ПЗПП виготовлених за удосконаленою методикою. Про це свідчить значне 

підвищення показників індекса (MVC/RMC)˟100 %, в порівнянні з періодом 

«через 14 днів» на 100 % (p2<0,05) і зрівняння з результатами контрольної групи 

осіб. Через 3 місяці пацієнти 2 групи вже повністю були адаптовані до ПЗПП 

виготовлених за удосконаленою методикою, був завершений процес оптимізації 

балансу жувальної мускулатури - про що свідчить практичне збереження 

показників індекса (MVC/RMC)˟100 % на рівні показників контрольної групи осіб 

(рис. 5.16).  

 

 

 

Рис. 5.16. Порівняння показників індекса (MVC/RMC)˟100 %. 

% 
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 Порушення балансу функції musculus masseter та musculus temporalis між 

лівою і правою сторонами визначали вираховуючи індекс РОС, який дорівнює 

співвідношенню середнього значення показника амплітуди біопотенціалу одного 

м'яза зліва до середнього значення показника амплітуди біопотенціалу 

однойменного м'яза справа, помноженому на 100 % (табл. 5.11, табл. 5.12). 

 Аналізуючи показники індекса РОС для musculus masseter, варто звернути 

увагу на вищий ступінь, у порівнянні з показниками індекса (MVC/RMC)˟100 %, 

дисбалансу в роботі симетричних жувальних м'язів. Проте після ортопедичного 

лікування у пацієнтів 1 групи покращення балансу в роботі симетричних musculus 

masseter було явним протягом всього періоду спостереження, і вже через 1 місяць 

показники індекса РОС досягли рівня результатів контрольної групи, при цьому 

дані показники в порівнянні з періодом «до лікування» зросли на 22,9 % (p1<0,05).  

 

Таблиця 5.11 

Динаміка показників індекса РОС для musculus masseter (%) 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

66,89±4,64 

p<0,05 

75,60±3,98 

p1>0,05 

82,19±2,59 

p2>0,05 

p1<0,05 

81,15±1,91 

p3>0,05 

p1<0,05 

2 група 

(основна) 

(n=60) 

64,06±3,91 

p<0,05 

80,63±2,52 

p1<0,05 

82,44±2,23 

p2>0,05 

p1<0,05 

89,36±1,06 

p3<0,05 

p1<0,05 

Контрольна група (n=30) - 78,55±2,74 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: p - контрольною групою, 

p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - через 1 місяць. 
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Подальший аналіз показників індекса РОС у 1 групі пацієнтів засвідчив, що 

через 3 місяці після ортопедичного лікування відбулося збереження стабілізації 

балансу обидвох musculus masseter і дані показники залишилися у відповідності із 

показниками контрольної групи осіб. 

 У 2 групі пацієнтів також спостерігалася позитивна тенденція до 

покращення балансу в роботі лівого і правого жувальних м'язів, із тією різницею, 

що через 14 днів протягом, яких проходила МА-стимуляція вже спостерігалося 

зростання балансу між обидвома musculus masseter і досягнення показників 

індекса РОС рівня показників контрольної групи осіб, при цьому даний показник 

зріс на 25,9 % (p1<0,05). Протягом подальших періодів спостереження (через 1 і 3 

місяці) показники індекса РОС продовжували знаходитися в межах показників 

контрольної групи осіб, навіть із деяким їх перевищенням через 3 місяці після 

ортопедичного лікування (рис. 5.17). 

 

 

 

Рис. 5.17. Порівняння показників індекса РОС для musculus masseter. 

  

Дещо схожі показники індекса РОС і для musculus temporalis (табл. 5.12) до 

лікування та збільшення балансу між лівим та правим скроневими м'язами після 

ортопедичного лікування. 

% 
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Таблиця 5.12 

Динаміка показників індекса РОС для musculus temporalis (%) 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

68,31±5,10 

p<0,05 

76,58±3,85 

p1>0,05 

80,56±1,99 

p2>0,05 

p1<0,05 

80,35±2,53 

p3>0,05 

p1<0,05 

2 група 

(основна) 

(n=60) 

72,64±2,96 

p<0,05 

85,04±1,69 

p1<0,05 

89,38±1,33 

p2<0,05 

p1<0,05 

92,58±0,78 

p3<0,05 

p1<0,05 

Контрольна група (n=30) - 81,23±2,99 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: p - контрольною групою, 

p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - через 1 місяць. 

  

Після ортопедичного лікування у пацієнтів 1 групи через 1 місяць 

показники індекса РОС майже досягли рівня результатів контрольної групи осіб, і 

дані показники в порівнянні з періодом «до лікування» зросли на 17,9 % (p1<0,05). 

Через 3 місяці після ортопедичного лікування в 1 групі пацієнтів показники 

індекса РОС зберегли свої значення на рівні показників контрольної групи осіб. 

 Показники індекса РОС для musculus temporalis в 2 групі пацієнтів 

характеризувалися найвищим степенем збільшення балансу. Цей фактор 

підтверджує думку [122, 141, 142] про те, що musculus temporalis виконує 

функцію стабілізації в процесі відновлення міостатичних рефлексів, через значне 

погіршення балансу симетричних musculus temporalis у вихідному становищі та 

поступовим відновленням функції у віддаленні терміни після ортопедичного 

лікування в порівнянні з контрольною групою осіб. Ці факти підтверджує 

збільшення індекса РОС вже через 14 днів спостереження на 17,1 % (p1<0,05) та 

досягнення вже в цей час показників контрольної групи осіб. Протягом 

подальших періодів спостереження (через 1 і 3 місяці) показники індекса РОС 
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продовжували вірогідно зростати і значно перевищувати показники контрольної 

групи осіб (рис. 5.18). Зокрема, показники індекса РОС через 1 місяць 

збільшилися на 5,1 % (p2<0,05) та через 3 місяці на 3,6 % (p2<0,05). 

 

 

 

Рис. 5.18. Порівняння показників індекса РОС для musculus temporalis. 

  

Індекс ТС відображає розвиток жування одностороннього типу та дорівнює 

співвідношенню суми середніх значень показників амплітуди біопотенціалів 

правого скроневого та лівого жувального м'язів до суми середніх значень 

показників амплітуди біопотенціалів лівого скроневого та правого жувального 

м'язів, помноженому на 100 %. 

 При вивченні показника ТС спостерігалася тенденція, притаманна 

дослідженню показників попередніх індексів. Проте дана тенденція була не на 

стільки яскраво виражена і процес стабілізації та підвищення балансу між 

жувальними та скроневими м'язами був поступовим (табл. 5.13) 

 

% 
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Таблиця 5.13 

Динаміка показників індекса ТС (%) 

Періоди 

спостереження 

До лікування Через 14 днів Через 1 місяць Через 3 місяці 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

79,62±4,01 

p<0,05 

83,89±2,0 

p1>0,05 

89,12±1,70 

p2>0,05 

p1<0,05 

91,42±1,59 

p3>0,05 

p1<0,05 

2 група 

(основна) 

(n=60) 

75,22±3,25 

p<0,05 

86,62±2,06 

p1<0,05 

90,00±1,53 

p2>0,05 

p1<0,05 

94,14±0,73 

p3<0,05 

p1<0,05 

Контрольна група (n=30) - 89,42±1,65 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з: p - контрольною групою, 

p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - через 1 місяць. 

  

У пацієнтів 1 групи показники індекса ТС через 1 місяць після 

ортопедичного лікування вірогідно збільшилися по відношенню до періоду «до 

лікування» на 11,9 % (p1<0,05) і практично зрівнялися з даними показниками 

контрольної групи осіб. Через 3 місяці після ортопедичного лікування показники 

індекса ТС в 1 групі зберегли свої значення на рівні показників контрольної групи 

осіб. 

 У пацієнтів 2 групи показники індекса ТС через 14 днів – протягом яких 

відбувалася МА-стимуляція вірогідно збільшилися на 15,2 % (p1<0,05). Через 1 

місяць після ортопедичного лікування у 2 групі пацієнтів  показники індекса ТС, 

після їхнього поступового зростання, практично зрівнялися з показниками 

контрольної групи осіб; а через 3 місяці після ортопедичного лікування знову ж 

відбулося суттєве вірогідне зростання показників індекса ТС, в порівнянні з 

періодом «через 1 місяць», на 4,6 % (p3<0,05) і значно перевищили показники 

контрольної групи осіб (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Порівняння показників індекса ТС. 

  

Індексна оцінка показників поверхневої ЕМГ musculus masseter та musculus 

temporalis показала, що процес перебудови міостатичних рефлексів жувальної 

мускулатури у процесі адаптації до ортопедичного лікування пацієнтів з повною 

відсутністю зубів має загальні тенденції, які проявляються поступовністю 

адаптаційних перетворень. Показники симетричнної роботи musculus masseter та 

musculus temporalis у пацієнтів 1 та 2 груп були значно нижчими за аналогічні 

показники контрольної групи осіб. Проте у пацієнтів 1 групи, під впливом 

ортопедичного лікування ПЗПП за загальноприйнятою методикою, симетричність 

роботи жувальних та скроневих м'язів почала відновлюватися через 1 місяць після 

ортопедичного лікування і значно відновилася через 3 місяці, але досягнення 

показників контрольної групи осіб майже не відбулося. 

 Індексні показники у 2 групі пацієнтів, яким перед ортопедичним 

лікуванням протягом 14 днів проводилася МА-стимуляція, вказали на 

відновлення симетричності роботи musculus masseter та musculus temporalis 

практично перед початком ортопедичного лікування ПЗПП за удосконаленою 

методикою; і через 1 місяць після ортопедичного лікування в 2 групі пацієнтів 

індексні показники практично досягли рівня показників контрольної групи осіб, а 

% 
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через 3 місяці після ортопедичного лікування частина індексних показників 

значно перевищила результати контрольної групи осіб.  

 

5.5. Порівняльний аналіз показників оральної стереогнозії в залежності 

від ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів 

  

Дослідження тактильної чутливості в ротовії порожнині за допомогою 

оральної стереогнозії проведено 90 пацієнтам із повною відсутністю зубів (1 

група - 30 пацієнтів, 2 група - 60 пацієнтів). Оральну стереогнозію вивчали в 

аналогічні періоди що і вивчення ЕМГ (до лікування, через 14 днів, через 1 

місяць, через 3 місяці). Результати показників оральної стереогнозії у відповідні 

періоди спостереження представлені в табл. 5.14. 

 При аналізі показників оральної стереогнозії, які отримані в різні періоди 

спостереження 1 групи пацієнтів можна відмітити вірогідне зниження середнього 

часу визначення одного взірця та вірогідне зростання правильності визначення 

взірців через 1 місяць після ортопедичного лікування. Зокрема, в даний період 

середній час визначення одного взірця зменшився на 14,7 % (p2<0,05) і 

правильність визначення взірців зросла на 24,5 % (p2<0,05). Проте, в подальшому 

відновленні тактильної чутливості в ротовій порожнині проходило дуже повільно 

і показники оральної стереогнозії хоча значно позитивно змінювалися, але 

вірогідності різниці показників досягнуто не було (p3>0,05). 

 У 2 групі пацієнтів відмічається більш суттєве зменшення середнього часу 

визначення одного взірця та зростання правильності визначення взірця, і 

особливо покращилася здатність визначення форми взірців через 14 днів протягом 

яких проходила МА-стимуляція групи м'язів, які забезпечують тонку координацію 

жувальної мускулатури. 



 

  

1
3
6
 

Таблиця 5.14 

 Динаміка змін показників оральної стереогнозії  

Періоди 

спостереження 

Середній час визначення одного взірця (сек) Правильність визначення взірців (%) 

Періоди 

спостереження 

До 

лікування 

Через 14 

днів 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

До 

лікування 

Через 14 

днів 

Через 1 

місяць 

Через 3 

місяці 

1 група 

(порівняння) 

(n=30) 

36,58±1,44 

p<0,001 

35,01±1,45 

p1>0,05 

29,88±1,44 

p2<0,05 

28,37±1,40 

p3>0,05 

51,67±4,78 

p<0,001 

54,58±4,62 

p1>0,05 

67,92±4,03 

p2<0,05 

72,08±3,94 

p3>0,05 

2 група 

(основна) 

(n=60) 

36,86±1,86 

p<0,001 

27,84±1,52 

p1<0,001 

22,48±1,38 

p2<0,05 

18,57±1,25 

p3<0,05 

51,46±3,35 

p<0,001 

67,92±2,64 

p1<0,001 

79,79±2,15 

p2<0,001 

88,13±1,54 

p3<0,01 

Контрольна 

група 

(n=30) 

15,56±1,08 92,92±1,52 

Примітки: Вірогідність різниці показників порівняно з : p - контрольною групою, p1 - до лікування, p2 - через 14 днів, p3 - 

через 1 місяць. 
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Якщо зрівняти середній час визначення одного взірця до лікування і через 

14 днів то даний показник знизився вірогідно на 24,5 % (p1<0,05). За цей же час і 

вірогідно зріс показник правильності визначення взірців - на 32,0 % (p1<0,001). 

Досить показовими є і результати оральної стереогнозії після ортопедичного 

лікування з використанням ПЗПП виготовлених за удосконаленою методикою.     

Так, через 1 місяць після ортопедичного лікування у 2 групі пацієнтів середній 

час визначення одного взірця в порівнянні з періодом спостереження «через 14 

днів» вірогідно зменшився на 19,3 % (p2<0,05), а правильність визначення взірців 

вірогідно збільшилася на 17,5 % (p2<0,001). Під час наступних обстежень 

пацієнтів 2 групи через 3 місяці можна звернути увагу на продовження 

адаптаційних процесів і відзначення позитивних результатів оральної 

стереогнозії.  

Зокрема, середній час визначення одного взірця зменшився на 17,4 % 

(p3<0,01), а правильність визначення взірців зросла на 10,5 % (p3<0,01). Також, 

слід зазначити що обидва показники оральної стереогнозії через 3 місяці після 

ортопедичного лікування у пацієнтів 2 групи максимально наблизилися до 

аналогічних показників контрольної групи осіб (рис. 5.20, рис. 5.21). 

 

 

 

Рис. 5.20. Порівняння середнього часу визначення одного взірця при 

оральній стереогнозії. 

сек 
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Рис. 5.21. Порівняння правильності визначення взірців при оральній 

стереогнозії. 

  

На основі проведеного дослідження оральної стереогнозії можна зробити 

висновок, що повторне визначення форми взірців у пацієнтів обидвох груп займає 

менше часу. Мабуть, наявність ПЗПП покращує тактильну чутливість в ротовій 

порожнині. Однак у пацієнтів 2 групи результати відновлення тактильної 

чутливості проявилися ще до ортопедичного лікування, а саме після 14-денної 

МА-стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 

мускулатури, і збереглися з тенденцією до зменшення протягом усього періоду 

спостереження.  

 Отже, проведене нами ортопедичне лікування 90 пацієнтам з повною 

відсутністю зубів з використанням удосконаленої нами технології і 

загальноприйнятої методики ортопедичного лікування з виготовленням ПЗПП 

дозволяють нам надати перевагу удосконаленій методиці виготовлення ПЗПП. 

Проведена нами МА-стимуляція групи м'язів, які забезпечують тонку 

координацію жувальної мускулатури сприяє не тільки більш ранній адаптації до 

ПЗПП, а і покращує тактильну чутливість в ротовій порожнині. Ці дані 

% 
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підтверджуються дослідженнями поверхневої ЕМГ musculus masseter та musculus 

temporalis, а також дослідженням оральної стереогнозії. 

  

Матеріали цього розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Sarapuk V (2019) The use of the test for oral muscular coordination ability to 

increase the level of adaptive capacity of oral cavity organs to prosthodontics treatment 

of patients with completely absent dentition. Галицький лікарський вісник 26(4):41-

45 [179]. 

2. Сарапук ВІ, Рожко ММ (2020) Динаміка електроміографічних показників 

musculus masseter та musculus temporalis під впливом стимуляції групи м’язів, які 

забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури в процесі 

ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів. Art of Medicine 

1(13): 122-128. (Здобувачем проведено обстеження хворих, статистичну обробку 

даних, підготовлено матеріал до друку. Професор Рожко ММ надав допомогу 

при аналізі результатів дослідження та редагував статтю) [110]. 
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АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 Потреба в ПЗПП серед пацієнтів у віці від 44 до 75 років складає від 28 % до 

44 % [31, 58, 77]. У сучасній стоматології, як і раніше, активно використовується 

традиційне знімне ортопедичне лікування повними знімними пластинковими 

протезами (частіше за все для пацієнтів старшого віку) [18]. Незважаючи на 

велику кількість досліджень і винаходів по удосконаленню повних знімних 

пластинкових протезів залишається ще дуже багато невирішених проблем і 

завдань [20, 60, 85]. Основними причинами відмови від користування знімними 

пластинковими протезами залишається їхня не задовільна фіксація та стабілізація 

- 47,2 %; біль, травмування слизової оболонки, неможливість або уповільнена 

адаптація - 35,6 %, що потребують подальшого удосконалення клініко-

лабораторних етапів виготовлення ПЗПП із урахуванням індивідуальних умов до 

ортопедичного лікування кожної категорії пацієнтів [11]. Клінічний досвід 

показує, що певна кількість протезів не відповідає вимогам  пацієнтів через 

помилки на певних етапах їх виготовлення. За даними деяких авторів, кількість 

таких людей складає 20-25 % [60, 73]. Особливе місце в ортопедичній 

стоматології займають особливості повторного ортопедичного лікування 

пацієнтів з повною відсутністю зубів. При повторному ортопедичному лікування 

важливу  роль має по-перше привикання до попереднього протеза; по-друге, 

зміни в ротовій порожнині (атрофія коміркових відростків, зміни форми і ширини 

коміркових дуг, потовщення піднебіння, зміни положення піднебіння, зміни 

положення перехідної складки). Усе це вимагає внесення конструктивних змін у 

новий протез. Звідси випливає, що тактика стоматолога при повторному 

ортопедичному лікуванні повинна мати свої відмінності від тої, якої 

притримуються при первинному ортопедичному лікуванні. 

 Після завершення ортопедичного лікування пацієнти, як правило, 

задоволені найближчими результатами і довший час не відвідують стоматолога, 

якщо немає явних ознак змін з боку органів і тканин щелепно-лицевої ділянки або 

самих протезів. Причинами звернення пацієнтів для повторного ортопедичного 



141 

  

лікування є: балансуванням протеза, порушення його функції, наявність пор і 

тріщин в базисі. Ці спостереження підтверджують результати дослідження цілого 

ряду авторів [11, 12, 73, 77, 85, 122]. До повторного ортопедичного лікування 

часто приводить неможливість користування протезами внаслідок незадовільної 

фіксації, погіршення жувальної ефективності внаслідок стирання пластмасових 

зубів, зниження висоти нижньої третини обличчя, що призводить до зменшення 

об'єму ротової порожнини і є дискомфортом (незручності і стомлюваність під час 

розмови), порушення чіткості мовлення, біль у ділянці скронево-нижньощелепних 

суглобів, порушення естетики [12, 95]. 

 На сьогоднішній день із найбільш складних задач виготовлення ПЗПП, 

особливо при повторному ортопедичному лікуванні, є виготовлення якісних 

протезів, які б повністю враховували індивідуальність пацієнта. В ортопедичній  

стоматології поняття адаптації має порівняно вузьке значення - привикання 

пацієнта до виготовленого протеза. Однак саме ця проблема є однією з 

кардинальних у стоматології [36]. Відомо, що процеси адаптації до нових зубних 

протезів, особливо при повторному ортопедичному лікуванні прямо залежать від 

нормальної взаємодії м'язів щелепово-лицевої ділянки. Врівноважений тиск 

зовнішніх і внутрішніх м'язів сприяє функціональній повноцінності та 

сприятливій адаптації знімних протезів при повній відсутності зубів [37]. Для 

більш швидкої та повноцінної адаптації до ПЗПП нами запропоновано пацієнтам 

проводити стимуляцію жувальної мускулатури за допомогою набору для тесту на 

здатність до тонкої координації жувальної мускулатури - МА-стимуляція [158]. 

Ми поставили перед собою мету підвищити підготовку до ортопедичного 

лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів проводячи їм МА-стимуляцію 

протягом 14 днів, базуючись на даних багатопараметрового 

електронейроміографічного дослідження, та даних оральної стереогнозії [110, 

179]. При виготовленні ПЗПП відповідно до індивідуальності пацієнта важливе 

значення має формування протетичної площини прикусного воскового валика 

верхньої щелепи. 
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 Відповідно до мети дослідження нами запропонований удосконалений 

пристрій для вирішення цієї проблеми. Удосконалений пристрій для формування 

протетичної площини прикусного воскового валика верхньої щелепи складається 

з оклюзійної пластини і планок, які встановленні паралельно відносно оклюзійної 

пластинки і мають вказівники вушних і носових точок для їх встановлення вздовж 

камперівської лінії. Оклюзійна пластинка виконана у вигляді опорної лінійки П-

подібної форми з вилкоподібним розширенням по обидва боки і з гніздом у 

центральній частині, у яке викладають прикусні планки для фронтальної і 

жувальної частин прикусного воскового валика верхньої щелепи, виконані 

знімними. При цьому фронтальна планка виконана Т-подібної форми, а жувальна 

- вилкоподібної форми з заокругленими вилками, і додатково пристрій 

споряджений рухомою лінійкою для реєстрації строгої паралельності відносно 

камперівської та зіничної ліній. Аналогічної як і опорна лінійка П-подібної форми 

споряджена двома вертикальними колонами квадратної форми, які встановлені 

нероз'ємно і перпендикулярно до лінійки на її бокових вилкоподібних 

розширеннях, паралельно одна одній, і мають нанесені симетричні міліметрові 

шкали, по яких здійснюють вертикальні переміщення рухомі лінійки, формують і 

реєструють паралельність рухомої лінійки відносно опорної. Для чого в рухомій 

лінійці виконані два отвори, аналогічної (квадратної) форми, як у колон, для її 

переміщення по колонах і адаптування пристрою до індивідуальних розмірів 

обличчя пацієнта. Отвори мають квадратні продовження - виступи, на зовнішніх 

стінках яких зроблені круглі отвори з внутрішньою різьбою з вкрученими 

гвинтами фіксації паралельності, і рухома лінійка додатково споряджена 

ватерпасом, зафіксованим у центральній її частині, для позиціювання голови 

пацієнта відносно лінії горизонту. 

 Під нашим спостереженням перебувало 120 пацієнтів віком від 25 до 89 

років, серед яких 90 пацієнтів із повною відсутністю зубів, які звернулися для 

повторного ортопедичного лікування; та 30 пацієнтів без дефектів зубних рядів і 

санованою ротовою порожниною, які склали контрольну групу. Із пацієнтів, із 

повною відсутністю зубів було сформовано дві клінічні групи спостереження. У 1 
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групу (порівння) ввійшли 30 пацієнтів, яким виготовляли ПЗПП за 

загальноприйнятою методикою. У 2 групу (основну) ввійшли 60 пацієнтів, яким 

перед ортопедичним лікуванням проводили МА-стимуляцію і яким ПЗПП 

виготовляли за удосконаленою методикою формування протетичної площини. 

Усім пацієнтам, які перебували під спостереженням до початку ортопедичного 

лікування було проведено і проаналізовано поверхневу ЕМГ musculus masseter та 

musculus temporalis. 

 Якісні характеристики поверхневих ЕМГ до ортопедичного лікування 

характеризувалися порушенням структури та наповнення, зокрема, в усіх 

пацієнтів спостерігалося зниження амплітуди біоелектричної активності 

жувальних та скроневих м'язів при виконанні всіх функціональних проб, окрім 

проби, яка відображає стан функціонального фізіологічного спокою щелеп, де 

спостерігалося підвищення амплітуди біоелектричної активності. При волевому 

максимальному стисненні щелеп та максимальному стисненні щелеп з ватними 

валиками спостерігалися порушення чи відсутність структури ЕМГ у формі 

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

напруження. Цим же пояснюється форма ЕМГ за типом «веретена». 

 У стані відносного фізіологічного спокою за рахунок активації 

компенсаторних можливостей пацієнтів з повною відсутністю зубів показники 

середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) правого та лівого musculus 

masseter були збільшені в порівнянні з контрольною групою осіб на 80-105 % 

(p<0,001). При пробі волевого максимального стиснення щелеп спостерігалося 

зниження середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) правого та лівого 

musculus masseter у пацієнтів з повною відсутністю зубів у порівнянні з 

контрольною групою осіб на 46-55 % (p<0,001). При виконанні проби 

максимального стиснення щелеп з ватними валиками робота правого та лівого 

musculus masseter у пацієнтів з повною відсутністю зубів у порівнянні з 

контрольною групою осіб була знижена на 41-51 % (p<0,001). 

 Аналогічно, вивчаючи стан біопотенціалів правого та лівого musculus 

temporalis, ми встановли, що середні значення максимальних амплітуд (мкВ) у 
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пацієнтів з повною відсутністю зубів у порівнянні з контрольною групою осіб 

зросли в стані відносного фізіологічного спокою на 65-83 % (p<0,001) та 

знизилися при волевому максимальному стисненні щелеп на 42-48 % (p<0,001 і 

максимальному стиснені щелеп з ватними валиками знизилися на 28-39 % 

(p<0,001). 

 Дані сумарної амплітуди роботи musculus masseter та musculus temporalis 

(мкВ) наочно демонструють взаємокомпенсацію цих м'язів у пацієнтів з повною 

відсутністю зубів при різних функціональних пробах та значні відхилення від 

показників контрольної групи осіб. Так, в стані відносного фізіологічного спокою 

відбулося підвищення тонусу жувальних та скроневих м'язів і, відповідно 

зростання сумарної амплітуди (мкВ) на 75-88 % (p<0,001) та зниження тонусу 

musculus masseter та musculus temporalis і, відповідно спадіння сумарної 

амплітуди (мкВ) при волевому максимальному стисненні щелеп на 48-49 % 

(p<0,001), та при максимальному стисненні щелеп з ватними валиками - на 37-44 

% (p<0,05). 

 Також, у пацієнтів з повною відсутністю зубів у порівнянні з контрольною 

групою осіб спостерігалася значна варіабельність зниження симетричності роботи 

жувальних та скроневих м'язів. Зокрема, індекс (MVC/RMC)˟100 % знизився на  

10-13 % (p<0,05); індекс РОС для musculus masseter знизився на 14-18 % (p<0,05), 

а для musculus temporalis індекс РОС знизився на 10-15 % (p<0,05); індекс ТС теж 

знизився на 10-15 % (p<0,05). 

 Оскільки F Muller, I Link, KH Utz в 1995 році вивчили, що існує 

взаємозв'язок між поганою адаптацією до нових протезів та оральною 

стереогнозією, і, що з віком знижується тактильна чутливість у ротовій 

порожнині, і здатність до адаптації [169], нами було вивчено оральну 

стереогнозію у 90 пацієнтів з повною відсутністю зубів і порівняно її з 

показниками контрольної групи осіб. Аналіз отриманих результатів оральної 

стереогнозії показав, що у пацієнтів з повною відсутністю зубів середній час 

визначення одного взірця був у 2,4 раза більший у порівнянні з контрольною 

групою осіб (p<0,001); а правильність визначення взірців у пацієнтів з повною 
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відсутністю зубів була на  44 % меншою також у порівнянні з контрольною 

групою осіб (p<0,001). 

 Вивчення динаміки ЕМГ змін musculus masseter та musculus temporalis у 

процесі ортопедичного лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів 

проводилося до лікування, через 14 днів, та через 1 і 3 місяці після ортопедичного 

лікування. Результати поверхневої ЕМГ порівнювали у пацієнтів 1 групи 

(порівняння), яким проводилося виготовлення ПЗПП за загальноприйнятою 

технологією та у пацієнтів 2 групи (основна), яким проводилося виготовлення 

ПЗПП за удосконаленою методикою; та перед ортопедичним лікуванням 

проводилася МА-стимуляція групи м'язів, які забезпечують тонку координацію 

жувальної мускулатури. 

 Спочатку проводилася якісна оцінка ЕМГ, завдяки якій, проведено 

візуальну попередню оцінку ЕМГ та встановлено, що процес зміни міостатичних 

рефлексів musculus masseter та musculus temporalis характеризується поступовістю 

зі зміною форм ЕМГ в процесі спостереження до аналогічних ЕМГ контрольної 

групи осіб. 

 У стані відносного фізіологічного спокою через 14 днів показники середніх 

значень максимальних амплітуд (мкВ) правого musculus masseter у пацієнтів 2 

групи вірогідно знижуються і становлять (3 7,26±1,4) мкВ (p1<0,01), тоді як у 1 

групі становлять (51,52±4,68) мкВ (p1>0,05), аналогічне зниження даного 

показника відбувається і для лівого musculus masseter: у 2 групі пацієнтів 

показник знижується до (38,43±1,60) мкВ (p1<0,001), тоді як у 1 групі становить 

(60,51±5,63) мкВ (p1>0,05). Через 1 місяць після ортопедичного лікування 

показники середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) правого жувального 

м'яза знижуються до (31,4±0,88) мкВ (p2<0,01), у 2 групі пацієнтів, а в 1 групі 

показник знижується тільки до (43,16±2,68) мкВ (p2>0,05). У цей же час, для 

лівого жувального м'яза зниження показника в 2 групі відбулося до (33,06±0,81) 

мкВ (p2<0,01), тоді як у 1 групі тільки до (46,54±2,38) мкВ (p2<0,05). Через 3 

місяці після ортопедичного лікування показник середніх значень максимальних 

амплітуд (мкВ) правого musculus masseter у 2 групі максимально наблизився до 
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показників контрольної групи і становить (29,64±0,59) мкВ (p3<0,05), а в 1 групі 

показник знизився тільки до (33,17±1,37) мкВ (p3<0,01). Для лівого musculus 

masseter зниження показника, хоч відбувається вірогідно і для 1 і для 2 груп 

пацієнтів, але в 2 групі - зрівнюється з показниками контрольної групи осіб і 

становить (30,75±0,68) мкВ (p3<0,05), а в 1 групі показник знижується тільки до 

(34,73±1,12) мкВ (p3<0,001). Аналогічне зниження показників середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) в стані відносного фізіологічного спокою відбулося 

і для musculus temporalis: через 14 днів як для правого скроневого м'яза, так і для 

лівого в 2 групі відбулося до рівня, відповідно (41,24±2,43) мкВ (p1<0,05) та 

(41,10±2,39) мкВ (p1<0,05), тоді як в 1 групі дані показники становлять відповідно 

(50,03±3,96) мкВ (p1>0,05) та (55,33±4,05) мкВ (p1>0,05). Через 1 місяць після 

ортопедичного лікування знову ж відмічається суттєва різниця між показниками в 

1 та 2 групах. Так, у 2 групі зниження відбулося для правого скроневого м'яза до 

(35,31±1,44) мкВ (p2<0,05) та для лівого - до (35,56±1,24) мкВ (p2<0,05), а в 

пацієнтів 1 групи зниження відбулося для правого скроневого м'яза тільки до 

(42,39±2,48) мкВ (p2>0,05), і для лівого - до (46,22±2,62) мкВ (p2>0,05). Через 3 

місяці після ортопедичного лікування показники musculus temporalis у 2 групі 

ідентично як і musculus masseter наблизилися до показників контрольної групи 

осіб і становлять для правого скроневого м'яза (31,41±0,69) мкВ (p3<0,05) та для 

лівого - (31,42±0,76) мкВ (p3<0,01); тоді як у 1 групі показники для правого 

скроневого м'яза знизилися тільки до (35,96±2,07) мкВ (p3>0,05) і для лівого - 

(37,21±2,36) мкВ (p3<0,05). 

 При спостереженні за пацієнтами з повною відсутністю зубів необхідно 

контролювати динаміку змін поверхневих ЕМГ протягом 3 місяців після 

ортопедичного лікування при виконанні проби волевого максимального 

стиснення щелеп, яка продемонструвала можливість неповноцінного відновлення 

функції жувальних та скроневих м'язів, водночас демонструючи ефективність 

використання МА-стимуляції та переваги виготовлення ПЗПП за удосконаленою 

методикою. Так, у пацієнтів 2 групи виражена позитивна динаміка спостерігалася 

вже після 14 днів МА-стимуляції, що продемонстрували дані для правого 
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musculus masseter (759,01±76,50) мкВ (p1<0,05), для лівого musculus masseter 

(706,30±70,38) мкВ (p1<0,05), підтвердженням чого є стабілізація процесу через 1 

місяць - для правого musculus masseter (764,13±56,25) мкВ (p2>0,05), для лівого 

musculus masseter (735,29±47,06) мкВ (p2>0,05). Через 3 місяці після 

ортопедичного лікування у пацієнтів 2 групи показники середніх значень 

максимальних амплітуд (мкВ) для правого та лівого musculus masseter хоча 

дальше продовжували зростати - для правого жувального м'яза до (797,61±48,43 ) 

мкВ (p3>0,05), для лівого - до (803,67±46,32) мкВ (p3>0,05), але досягти рівня 

контрольних осіб не вдалося. У 1 групи пацієнтів підвищення показників середніх 

значень максимальних амплітуд (мкВ) як для правого так і для лівого жувального 

м'язів мало місце тільки через 3 місяці після ортопедичного лікування, але дані 

показники значно відрізнялися від аналогічних у пацієнтів 2 групи та звичайно ж 

не досягли рівня контрольної групи осіб. Водночас, функціональне призначення 

musculus temporalis при виконанні проби волевого максимального стиснення 

щелеп теж сприяло значному зростанню середніх значень максимальних амплітуд 

(мкВ) після 14 днів МА-стимуляції у 2 групі пацієнтів і показники для правого 

скроневого м'яза були (652,91±44,35) мкВ (p1<0,01) та для лівого - (646,84±46,57) 

мкВ (p1<0,05), тенденція до наростання зберіглася через 1 і особливо через 3 

місяці після ортопедичного лікування; та не зважаючи на досягнення показників 

рівня - (747,22±31,99) мкВ (p1<0,001) правого скроневого м'яза та рівня - 

(730,98±32,39) мкВ (p1<0,001) лівого - досягнути значень контрольної групи осіб 

не вдалося. У 1 групі осіб тільки через 3 місяці після ортопедичного лікування 

показники правого та лівого musculus temporalis досягли відповідно рівня 

(628,49±33,06) мкВ (p1<0,05) та (644,63±34,30) мкВ (p1<0,01). 

 У пробі максимального стиснення щелеп з ватними валиками показники 

середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) у 2 групі пацієнтів як для 

musculus masseter, так і для musculus temporalis після 14 днів МА-стимуляції 

значно зросли і становили: для правого musculus masseter (822,97±76,75) мкВ 

(p1<0,05), для лівого musculus masseter - (760,31±71,38) мкВ (p1<0,05), для правого 

musculus temporalis - (706,08±46,70) мкВ (p1<0,05), для лівого musculus temporalis 
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(691,54±43,09) мкВ (p1<0,05). Водночас, у пацієнтів 1 групи збільшення 

показників середніх значень максимальних амплітуд (мкВ) спостерігалося не 

раніше 3 місяця після ортопедичного лікування і в цей час показники становили: 

для правого musculus masseter (838,49±52,13) мкВ (p1>0,05), для лівого musculus 

masseter - (837,64±57,13) мкВ (p1<0,01), для правого musculus temporalis - 

(860,±66,38) мкВ (p1>0,05), для лівого musculus temporalis - (811,08±54,16) мкВ 

(p1<0,05). Через 1 і 3 місяці після ортопедичного лікування у пацієнтів 2 групи 

зберігалася тенденція до зростання показників і через 3 місяці показники 

становили: для правого musculus masseter (846,32±54,54) мкВ (p1<0,01), для лівого 

musculus masseter - (817,18±45,30) мкВ (p1<0,001), для правого musculus temporalis 

- (836,94±45,98) мкВ (p1<0,001), для лівого musculus temporalis - (860,51±48,21) 

мкВ (p1<0,001). Протягом усього періоду спостереження при виконанні проби 

максимального стиснення щелеп з ватними валиками також практично не 

відбулося ні в 1, ні в 2 групах досягнення рівня показників контрольної групи 

осіб.  

Незважаючи на розбіжності у своїй функції та адаптаційних можливостях, 

співдіючи між собою musculus masseter та musculus temporalis, демонструють 

узагальнену картину поведінкових реакцій та зміни міостатичних рефлексів 

жувальної мускулатури. Визначення сумарної амплітуди роботи musculus masseter 

та musculus temporalis (мкВ) підтвердили вищенаведені твердження, а також 

встановили, що найінформативніше сумарна амплітуда змінювалася у пацієнтів 2 

групи після 14 днів МА-стимуляції і становила: у стані відносного фізіологічного 

спокою - (39,46±1,73) мкВ (p1<0,001), при волевому максимальному стисненні 

щелеп - (690,56±51,90) мкВ (p1<0,05), при максимальному стисненні щелеп з 

ватними валиками - (749,39±52,60) мкВ (p1<0,05). Сумарна амплітуда в 2 групі 

пацієнтів також планомірно позитивно змінювалася протягом подальшого 

спостереження (через 1 і 3 місяці після ортопедичного лікування) і через 3 місяці з 

показником (30,81±0,59) мкВ (p3<0,05), у стані відносного фізіологічного спокою 

максимально наблизилася до результатів контрольної групи осіб. У 2 групі 

пацієнтів через 3 місяці показники сумарної амплітуди зросли при волевому 
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максимальному стисненні щелеп до рівня (769,87±37,81) мкВ (p1<0,05), а при 

максимальному стисненні щелеп з ватними валиками - до (840,24±38,54) мкВ 

(p1<0,05). Водночас, у 1 групі пацієнтів сумарна амплітуда роботи жувальних та 

скроневих м'язів (мкВ) значно змінилася тільки через 3 місяці після 

ортопедичного лікування, і становила: в стані відносного фізіологічного спокою - 

(35,27±1,29) мкВ (p1<0,01), при волевому максимальному стисненні щелеп - 

(686,33±30,90) мкВ (p1<0,05), при максимальному стисненні щелеп з ватними 

валиками - до (836,89±53,17) мкВ (p1<0,05). 

 У відсотковому співвідношенні спостерігалася тенденція наближення 

показників усіх пацієнтів до абсолютної симетрії, яка найчастіше виявлялася 

через 3 місяці після ортопедичного лікування при визначенні всіх ЕМГ-індексів. 

В обох групах пацієнтів через 3 місяці всі ЕМГ-індекси практично досягли рівнів 

контрольної групи осіб, а інколи і їх перевищували. Так, через 3 місяці в 1 групі 

пацієнтів ЕМГ-індекси становили: (MVC/RMC)˟100 % - (82,20±3,63) % (p1>0,05), 

індекс РОС musculus masseter - (81,15±1,91) % (p1<0,05), індекс РОС musculus 

temporalis - (80,35±2,53) % (p1<0,05), індекс ТС - (91,42±1,59) % (p1<0,05); у 2 

групі пацієнтів через 3 місяці ЕМГ-індекси становили: (MVC/RMC)˟100 % 

(86,46±2,12) % (p1<0,05), індекс РОС musculus masseter - (89,36±1,06) % (p1<0,05), 

індекс РОС musculus temporalis - (92,58±0,78) % (p1<0,05), індекс ТС-   

(94,14±0,73) % (p1<0,05). Необхідно зауважити, що в 2 групі пацієнтів після 14 

днів МА-стимуляції вже всі ЕМГ-індекси, за винятком індекса      

(MVC/RMC)˟100 % суттєво зросли і навіть індекс РОС досяг рівня контрольної 

групи осіб. 

 Під час дослідження всім 90 пацієнтам із повною відсутністю зубів 

проводилася оральна стереогнозія. Дане дослідження дає можливість зрозуміти як 

проходять процеси адаптації пацієнтів до повторного ортопедичного лікування, 

адже в похилому та старечому віці пацієнти набагато важче і повільніше 

адаптуються до нових ПЗПП. 

 Аналіз отриманих даних показав, що у пацієнтів 2 групи після 14 днів МА-

стимуляції середній час визначення одного взірця при оральній стереогнозії 
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значно знизився і становив (27,84±1,52) сек (p1<0,001), тоді як у 1 групі пацієнтів 

цей час становив (35,01±1,45) сек (p1>0,05). Наступним етапом дослідження і 

порівняння оральної стереогнозії був період через 1 місяць після ортопедичного 

лікування. У цей час у пацієнтів 2 групи середній час визначення одного взірця 

ще більше знизився і становив (22,48±1,38) сек (p2<0,05). У пацієнтів 1 групи за 

цей час також помірно знижується даний показник оральної стереогнозії, але 

тільки досягає рівня (29,88±1,44) сек (p2<0,05). Про швидші темпи адаптації до 

нових ПЗПП у пацієнтів 2 групи вказує середній час визначення одного взірця і 

через 3 місяці після ортопедичного лікування, який практично наблизився до 

показника контрольної групи осіб і становить (18,57±1,25) сек (p3<0,05). У 1 групі 

пацієнтів темпи адаптації до нових ПЗПП проходять дещо повільніше і через 3 

місяці після ортопедичного лікування середній час визначення одного взірця 

становить (28,37±1,40) сек (p3>0,05). Досить показовим є і правильність 

визначення взірців під час оральної стереогнозії. Після 14 днів МА-стимуляції у 

пацієнтів 2 групи правильність визначення взірців становила (67,92±2,64) сек 

(p1<0,001), тоді як у пацієнтів 1 групи тільки - (54,58±4,62) сек (p1>0,05). Через 1 

місяць після ортопедичного лікування пацієнти 2 групи правильно визначали 

взірці у (79,79±2,15) % (p2<0,001), а пацієнти 1 групи тільки у (67,92±4,03) % 

(p2<0,05). Правильність визначення взірців у пацієнтів 2 групи через 3 місяці після 

ортопедичного лікування практично доходить до рівня контрольної групи осіб і 

становить (88,13±1,54) % (p3<0,01), тоді як у пацієнтів 1 групи даний показник 

становить (72,08±3,94) % (p3>0,05). 

 Із метою запобігання порушення уніфікованості дослідження, на основі 

даних анамнезу та об'єктивних методів обстеження: стоматологічного огляду та 

пальпаторного обстеження жувальної мускулатури виключалися пацієнти, які 

мали патологію скронево-нижньощелепного суглоба, парафункції жувальних 

м'язів, тощо. Вивчалися переваги, запропонованої нами удосконаленої методики 

формування протетичної площини прикусного воскового валика верхньої щелепи 

при ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів, перед 

загальноприйнятою методикою виготовлення ПЗПП. Дана удосконалена методика 
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забезбечує швидке, комфортне, точне та уніфіковане формування протетичної 

площини прикусного воскового валика верхньої щелепи паралельно 

камперівській та зіничній лініям. Позитивна динаміка результатів поверхневої 

ЕМГ жувальних та скроневих м'язів та оральної стереогнозії вказують, що 

процеси адаптації до ПЗПП проходять швидше і оптимальнише після МА-

стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 

мускулатури, і завершуються через 3 місяці після ортопедичного лікування. 

 



152 

  

ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

науково-практичного завдання актуальної проблеми стоматології - повторне 

ортопедичне лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів на основі вивчення 

особливостей адаптаційних можливостей органів ротової порожнини; розроблено 

нові підходи до ортопедичного лікування такої категорії пацієнтів із 

використанням стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію 

жувальної мускулатури та удосконаленої методики виготовлення повних знімних 

пластинкових протезів. 

1. Встановлено, що середній час визначення одного взірця при оральній 

стереогнозії у пацієнтів з повною відсутністю зубів становив (36,86±1,86) сек, у 

порівнянні з даними контрольної групи осіб (15,56±1,08) сек; при цьому 

правильність визначення взірців знизилася до (51,46±3,35) %, у порівнянні з 

даними контрольної групи осіб (92,92±1,52) %. 

 2. Встановлено, що середні значення максимальних амплітуд (мкВ) 

поверхневої електроміографії у пацієнтів з повною відсутністю зубів максимально 

змінюються в залежності від виконаних функціональних проб. Зокрема: в стані 

відносного фізіологічного спокою зросли до (68,58±5,61) мкВ для лівого musculus 

masseter, у порівнянні з даними контрольної групи осіб (30,45±1,56) мкВ; при 

волевому макисмальному стисненні щелеп знижені до (472,61±52,81) мкВ для 

правого musculus temporalis, у порівнянні з даними контрольної групи осіб 

(908,48±75,32) мкВ; при максимальному стисненні щелеп з ватними валиками 

знижені до (570,09±40,14) мкВ для лівого musculus temporalis, у порівнянні з 

даними контрольної групи осіб (943,40±72,57) мкВ. На максимальні порушення 

симетричності роботи musculus masseter та musculus temporalis вказують зміни 

електроміографічних індексів: (MVC/RMC)˟100 % - знижений до (75,99±4,41) %, 

у порівнянні з даними контрольної групи осіб (87,43±2,24) %; РОС для musculus 

masseter - знижений до (64,06±3,91) %, у порівнянні з даними контрольної групи 

осіб (78,55±2,74) %; ТС - знижений до (75,22±3,25) %, у порівнянні з даними 

контрольної групи осіб (89,42±1,65) %. 
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 3. Встановлено, що стимуляція групи м'язів, які забезпечують тонку 

координацію жувальної мускулатури, протягом 14 днів, у пацієнтів з повною 

відсутністю зубів змінює середні значення максимальних амплітуд (мкВ) 

поверхневої електроміографії в залежності від виконаних функціональних проб. 

Зокрема: в стані відносного фізіологічного спокою знижує до (38,43±1,60) мкВ 

для лівого musculus masseter, у порівнянні з даними до лікування (56,33±3,76) мкВ 

(p1<0,001); при волевому максимальному стисненні щелеп збільшує до 

(652,91±44,35) мкВ для правого musculus temporalis, у порівнянні з даними до 

лікування (499,30±31,92) мкВ (p1<0,01); при максимальному стисненні щелеп з 

ватними валиками збільшує до (691,54±43,09) мкВ для лівого musculus temporalis, 

у порівнянні з даними до лікування (570,09±40,14) мкВ (p1<0,05). Відновлює 

баланс роботи musculus masseter та musculus temporalis за даними 

електроміографічних індексів: підвищує РОС для musculus masseter до 

(80,63±2,52) %, у порівнянні з даними до лікування (64,06±3,91) % (p1<0,05); 

підвищує ТС до (86,62±2,06) %, у порівнянні з даними до лікування (75,22±3,25) 

% (p1<0,05). За показниками оральної стереогнозії середній час визначення одного 

взірця зменшився до (27,84±1,52) сек, у порівнянні з даними до лікування 

(36,86±1,86) сек (p1<0,001); правильність визначення взірців збільшилася до 

(67,92±2,64) %,  у порівнянні з даними до лікування (51,46±3,35) сек (p1<0,001). 

 4. Встановлено, що у пацієнтів з повною відсутністю зубів після стимуляції 

групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури та 

ортопедичного лікування з виготовленням повних знімних пластинкових протезів 

за удосконаленою методикою процеси адаптації розпочиналися швидко і 

планомірно продовжувалися до 3 місяців після ортопедичного лікування. Це 

підтверджують показники поверхневої електроміографії, а саме: сумарна 

амплітуда роботи musculus masseter та musculus temporalis (мкВ) при виконанні 

проби волевого максимального стиснення щелеп після 14 днів стимулювання 

групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної мускулатури 

збільшилася до (690,56±51,90) мкВ у порівнянні з даними до лікування 

(531,98±31,10) мкВ (p1<0,05) та через 3 місяці становила (769,87±37,81) мкВ; 
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показники балансу функцій musculus masseter та musculus temporalis на прикладі 

електроміографічного індексу (MVC/RMC)˟100 % через 1 місяць збільшилися до 

(87,80±1,69) %, у порівнянні з даними, до лікування (78,51±2,36) % (p1<0,05) та 

через 3 місяці становили (86,46±2,12) мкВ, тоді як  дані контрольної групи осіб 

(87,48±2,24) мкВ. 

 5. Дослідження оральної стереогнозії у пацієнтів із повною відсутністю 

зубів після стимуляції групи м'язів, які забезпечують тонку координацію 

жувальної мускулатури та ортопедичного лікування з виготовленням повних 

знімних пластинкових протезів за удосконаленою методикою дозволяють дійти 

висновку, що процеси адаптації, зокрема відновлення тактильної чутливості 

слизової оболонки ротової порожнини відбуваються через 1 місяць і 

стабілізуються через 3 місяці. Середній час визначення одного взірця через 1 

місяць зменшився до (22,48±1,38) сек, у порівнянні з даними до лікування 

(36,86±1,86) сек (p1<0,001) та через 3 місяці становив (18,57±1,25) сек, у 

порівнянні з даними контрольної групи осіб (15,56±1,08) сек; правильність 

визначення взірців через 1 місяць збільшилася до (79,79±2,15) %, у порівнянні з 

даними до лікування (51,46±3,35) % (p1<0,001) та через 3 місяці становила 

(88,13±1,54) %, у порівнянні з даними контрольної групи осіб (92,92±1,52) %. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 1. Пацієнтам з повною відсутністю зубів перед початком повторного 

ортопедичного лікування із метою вивчення рівня адаптаційних можливостей до 

ПЗПП рекомендовано обстежувати жувальну мускулатуру за допомогою 

поверхневої ЕМГ musculus masseter та musculus temporalis та визначати тактильну 

чутливість слизової оболонки ротової порожнини за допомогою оральної 

стереогнозії. 

 2. Із метою підвищення функціональної ефективності ортопедичного 

лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів рекомендовано при 

конструюванні зубних рядів у ПЗПП для формування протетичної площини 

прикусного воскового валика верхньої щелепи використовувати запропонований 

нами пристрій 

 3. Для поліпшення адаптаційних процесів пацієнтам з повною відсутністю 

зубів перед повторним ортопедичним лікуванням рекомендовано проводити МА-

стимуляцію групи м'язів, які забезпечують тонку координацію жувальної 

мускулатури використовуючи набір стандартних взірців H Landt за 

запропонованою нами методикою: в домашніх умовах пацієнт протягом 14 днів, 

тричі на день протягом 15 хвилин, складає за допомогою жувальної мускулатури 

всі фігури стандартного набору H Landt. 

 4. Із метою контролю відновлення міостатичних рефлексів і тактильної 

чутливості слизової оболонки ротової порожнини рекомендовано пацієнтам з 

повною відсутністю зубів після ортопедичного лікування  проводити поверхневу 

ЕМГ musculus masseter та musculus temporalisі та оральну стереогнозію через 1 та 

3 місяці після проведеного лікування. 
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Додаток Б 

КАРТА 

обстеження хворих, із повними беззубими щелепами 

П.І.Б.           

Дата обстеження      

1. Вік:    

2. Група по ВООЗ: 

 2.1. 18-44 роки 

 2.2. 45-59 роки 

 2.3. 60-74 роки 

 2.4. 75-89 

 2.5. 90 і більше років 

3. Стать: 

 3.1. чоловіча 

 3.2. жіноча 

4. Адреса; 

 4.1. житель міста 

 4.2. житель села 

5. Протезування: 

 5.1. первинне 

 5.2. повторне 

6. Наявність знімних видів зубних протезів в порожнині рота: 

 6.1. Повні знімні на в/щ і н/щ 

 6.2. Повні знімні на в/щ 

 6.3. Повні знімні на н/щ 

 6.4. Протези відсутні 

7. Терміни користування протезами: 

 7.1. 0,5 року 

 7.2. 1 рік 

 7.3. 2 роки 

 7.4. 3 роки 

 7.5. більше 3-х років 

 7.6. протезами не користується 

8. Стан слизової оболонки порожнини рота за Супле: 

 8.1. перший клас 
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 8.2. другий клас 

 8.3. третій клас 

 8.4. четвертий клас 

9. Тип беззубих верхніх щелеп за Шредером: 

 9.1. перший тип 

 9.2. другий тип 

 9.3. третій тип 

10. Тип беззубих нижніх щелеп за Келлером: 

 10.1. перший тип 

 10.2. другий тип 

 10.3. третій тип 

 10.4. четвертий тип 

11. Огляд поверхнево розміщених м’язів: 

 11.1. Симетрія жувальних м’язів 

 11.2. Асиметрія жувальних м’язів 

12. Зубна формула: 

87654321 12345678 

87654321 12345678 
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