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Обгрунтування вибору теми дослідження. На даний час за результатами 

наукових клінічних досліджень спостерігається висока поширеність дефектів 

твердих тканин зубів і зубних рядів у населення України, яка становить від 35 % 

до 95 %. Розповсюдженість дефектів зубних рядів серед населення Івано-

Франківської області є однією з найвищих в Україні.  

Одним із найбільш проблемних ускладнень наявності дефектів зубних 

рядів і відсутності їх ортопедичного лікування є розвиток зубощелепних 

деформацій, які в свою чергу достатньо часто сприяють виникненню 

функціональних розладів скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС).  

Тому, на сьогоднішній день актуальною залишається проблема вивчення 

стану зубо-щелепної системи у пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із 

зубощелепними деформаціями, які впливають на оклюзійні порушення і 

розвиток патології зі сторони СНЩС, розробка удосконалених методів 

діагностики, комплексу лікування і профілактики.  

 Наукова новизна роботи полягає у вивченні впливу дефектів зубних рядів 

на розвиток зубощелепних деформацій, їх поширеності і особливостей клініки, 

взаємозв’язку з функціональними розладами скронево-нижньощелепного 

суглоба. За допомогою розробленої «Карти обстеження пацієнтів з дефектами 

зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними розладами 



СНЩС» деталізовано анамнез і аналіз проведених у пацієнтів методів 

діагностики і стоматологічного лікування, зокрема пародонтального, 

ендодонтичного, ортопедичного, ортодонтичного та порушень у СНЩС. На 

основі отриманих результатів обстеження пацієнтів запропоновано алгоритм 

обстеження і лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладнених 

зубощелепними деформаціями і функціональними розладами скронево-

нижньощелепного суглоба з застосуванням індивідуального підходу до пацієнта, 

сучасних артикуляційних систем і 3D технологій і ортопедичної реабілітації 

сучасними незнімними естетичними конструкціями протезів. Нами 

запропоновано конструкцію незнімної  шини-капи, яка моделюється в 

артикуляторі, враховує індивідуальні біомеханічні параметри рухів суглобових 

головок нижньої щелепи та дозволяє у швидші терміни і ефективніше досягти 

реабілітації пацієнтів із функціональними розладами СНЩС. 

Практичне значення. Нами запропоновано і клінічно обґрунтовано 

алгоритм обстеження і лікування пацієнтів при наявності дефектів зубних рядів, 

ускладнених зубощелепними деформаціями і порушеннями СНЩС, який 

включає: суб’єктивне обстеження пацієнта, об’єктивне обстеження, врахування 

стоматологічного анамнезу з наявними результатами клінічних даних виду, 

величини і локалізації дефекту зубного ряду; стану СНЩС за клінічними 

обстеженнями і кондилографією. На основі застосування і порівняння даних 

клінічних обстежень, аналізу діагностичних моделей, результатів кондилографії 

та аналізу 3D моделей в 3D сканері запропоновано індивідуальні схеми 

комплексної ортопедичної реабілітації пацієнтів із застосуванням 

запропонованих шин-кап або оклюзійних шин, тимчасового ортопедичного 

лікування і сучасних естетичних конструкцій зубних протезів. 

Нами виявлено такі особливості клініки при обстеженні СНЩС за 

запропонованою картою: у 53,3 % пацієнтів спостерігалася періодично скутість 

і обмеження рухів н/щ вввечері; у 8,3 % пацієнтів наявний хрускіт; 36,7 % 

пацієнтів S-подібно опускають нижню щелепу; у 35,0 % пацієнтів є обмеження 

сагітальних рухів нижньої щелепи; у 31,7 % наявне трансверзальне обмеження 

рухів нижньої щелепи та 26,7 % пацієнтів відчувають біль при пальпації 



суглобів. Нами встановлено, що у 110 обстежених пацієнтів (91,7 %) наявні 

розлади СНЩС, які мають прояви суглобово-м’язової дисфункції СНЩС 

Нами запропонований спосіб виготовлення капи для лікування розладів 

скронево-нижньощелепного суглоба при наявності зубощелепних деформацій і 

дефектів зубних рядів, який полягає в коригуванні положення зміщених зубів і 

суглобових головок СНЩС при використанні індивідуальних незнімних шин-

кап та включає зняття відбитків зубних рядів пацієнта, виготовлення моделей по 

індивідуальних кондилографічних реєстратах пацієнта із урахуванням 

фізіологічного положення СНЩС та виготовлення на їх основі стабілізуючих кап 

для лікування. За результатами комплексної діагностики спочатку виготовляють 

і встановлюють тимчасову каппу, піднімають прикус і виставляють відповідне 

положення нижньої щелепи, після чого виготовляють з естетичної пластмаси 

незнімну естетичну каппу, яку фіксують тимчасовим цементом терміном на 3 

місяці і більше з корекцією положення нижньої щелепи в сагітальній і 

трансверзальній площині, висоти прикусу і несиметричності положень 

суглобових головок СНЩС з обидвох сторін, необхідності корекції 

індивідуальної висоти прикусу справа і зліва. Каппа може виготовлятися у 

пацієнтів із збереженими зубними рядами і зубощелепними деформаціями, при 

наявності малих включених дефектів зубних рядів, по типу поясних 

пластмасових коронок із точним відтворенням оклюзійної поверхні зубів-

антагоністів.  

Також, нами запропоновано спосіб комплексного лікування дисфункції 

СНЩС, який відрізняється тим, що на першому етапі проводять діагностику 

оклюзійних співвідношень та вибіркове пришліфування оклюзійних поверхонь, 

отримують відбитки альгінатними відбитковими матеріалами або цифрові 

інтраоральним сканером та виготовляють діагностичні моделі, які фіксують в 

індивідуальному артикуляторі. Проводиться пришліфування твердих тканин 

зубів, реставрацій, ортопедичних конструкцій або зняття незнімних конструкцій. 

Отримують і аналізують результати ортопантомографії, ЗD комп’ютерної 

томографії і кондилографії. Больовий синдром і підвищений тонус жувальних 

м’язів знімають із застосуванням пристрою Aqualizer упродовж 3-4 тижнів. На 



другому етапі виготовляють пацієнту тимчасові незнімні конструкції з 

естетичних пластмас і проводять їх фіксацію на тимчасовий цемент. У комбінації 

з тимчасовими конструкціями застосовують послідовно естетичні функціональні 

шини-капи, товщиною від 1 до 3мм на ніч, на термін від 2 до 6-9 місяців. На 

наступному етапі проводиться постійне ортопедичне лікування з використанням 

незнімних естетичних конструкцій: металопластмаси, металокераміки або 

оксиду циркону.   

Після запропонованого лікування через 6 і 12 місяців нами встановлено, 

що параметри вертикальних, протрузійних і сагітальних рухів суглобових 

головок у пацієнтів 3 групи були достовірно кращими від показників перед 

лікуванням і від показників у пацієнтів 2 групи, яким проводили 

загальноприйняте лікування.  

Ключові слова: дефекти зубних рядів, функціональні розлади скронево-

нижньощелепного суглоба, шина-капа, кондилографія, 3D сканер. 
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Justification for choosing a research topic. Currently, there is a significant 

prevalence of dentition defects and hard tissue defects among the population of Ukraine 

according to our clinical research, which ranges from 35 % to 95 %. The prevalence of 

dentition defects among the population of Ivano-Frankivsk region is one of the highest 

in Ukraine. 



 One of the biggest complications of dentition defects and the lack of their 

prosthetic treatment is the development of dental deformations, which in turn can lead 

to functional disorders of the temporomandibular joint. 

 Therefore, this is an important issue today to pay great attention to such 

patients with dentition defects combined with functional disorders of the TMJ, 

developing advanced methods of diagnosis, treatment and prevention such a 

complications. 

 The scientific novelty consist in the study of the dentition defects impact to 

the development of dental deformations, their prevalence and clinical features and their 

relationship with functional disorders of the temporomandibular joint. With a help of 

the proposed by us “Survey map of patients with dental defects complicated by 

dentition deformations and functional disorders of the TMJ” we have detailed the 

anamnesis and methods of treatment that were carried out at our patients before, in 

particular periodontal, endodontic, orthopedic and orthodontic treatment. Based on the 

results of patients examination we have proposed an algorithm for examination and 

treatment patients with dentition defects complicated by dental deformations and 

functional disorders of the temporomandibular joint, using an individual approach to 

the patient, modern articulation systems, 3D technologies and prosthetic rehabilitation 

with modern fixed aesthetic non-removable dentures. Moreover, we have proposed a 

non-removable splint design, which takes into account individual biomechanical 

parameters of movements of the articular heads of the mandible and allows us to 

achieve faster and more effective rehabilitation of patients with functional disorders of 

the TMJ. 

 The practical significance. We have proposed and clinically substantiated an 

algorithm for examination and treatment of patients with dentition defects, complicated 

with dental deformations and TMJ disorders, which includes: subjective examination 

of the patient, objective examination, precise dental anamnesis with clinical data of the 

type, size and location of the dentition defect; TMJ condition according to the clinical 

examination and condylography. Based on the application and comparison of the 

conducted clinical examinations, analysis of diagnostic models, condylography and 3D 

models analysis we have proposed an individual schemes of complex prosthetic 



rehabilitation of patients using the proposed individual tire, temporary dentures and 

modern aesthetic non-removable dentures. 

 We have identified the following features during the examination of the 

temporomandibular joint according to the proposed by us “Survey Map”: 53.3 % of 

patients indicated  stiffness and restriction of the mandible movements in the evening; 

8.3 % of patients had a crunch; 36.7 % of patients had S-shaped lower of the mandible; 

35.0 % of patients had limited sagittal movements of the lower jaw; 31.7 % had blocked 

transverse lower jaw movements and 26.7% of patients felt pain during the TMJ 

palpation. We have established that 110 of the examined patients (91.7 %) had 

disorders of the temporomandibular joint, who had manifestations in the form of joint 

and muscle dysfunction of the TMJ. 

 We have proposed a method of manufacturing an individual tire for  treatment 

of the TMJ disorders with the presence of dental deformations and dentition defects, 

which helps us to adjust the position of the displaced teeth and articular heads of the 

TMJ and includes patient's dentition impressions, making models according to 

individual condylographic registers of the patients movements  taking into account the 

physiological position of the temporomandibular joints and making them as stabilizing 

tires for treatment. According to the obtained results of a comprehensive diagnosis, 

firstly we produce and install a temporary tire in the mouth, then we raise the bite height 

and controll the appropriate position of the lower jaw. Afterward, we produce an 

aesthetic plastic non-removable permanent tire, which is fixed with temporary cement 

for 3 months or more with correction of the position of the mandible in the sagittal and 

transverse planes, the height of the bite and the asymmetry of the positions of the 

articular heads of the TMJ on both sides.This tire could be made at patients with 

preserved dentition and dentition deformations, the presence of small dentition defects, 

that looks like equatorial plastic crowns with accurate reproduction of the occlusal 

surface of the antagonist teeth. 

 Hence, as you can see comprehensive functional disorders treatment of the 

temporomandibular joint that was proposed by us was carried out in stages, which 

included the diagnosis of occlusal relationships, selective grinding of occlusal surfaces, 

receiving of plastic impressions or digital impressions with a help of intraoral scanner 



and producing diagnostic models, which are fixed in an individual articulator. Then we 

conduct grinding of teeth hard tissues, restorations, prosthetic dentures or their 

removal. The results of orthopantomography, computer tomography and 

condylography are obtained and analyzed. With a help of AQUALISER we reduce 

pain and muscle stiffness. At the second stage, we produce for our patients temporary 

fixed aesthetic dentures and fix them. In combination with temporary dentures, 

aesthetic functional tires are used consistently, with a thickness from 1 to 3 mm per 

night, for a period from 2 to 6-9 months. At the final stage, permanent dentures are 

performed using fixed aesthetic non- removable dentures: metal-plastic, metal-ceramic 

or zirconium dioxide. 

 After 6 and 12 month of the proposed treatment, we have established that 

indicators of vertical, protrusion and sagittal movements of the articular heads at 

patients of 3rd group became significantly better than before treatment and from the 

indicators at patients of 2nd group who received conventional treatment. 

 Key words: dentition defects, functional disorders of the temporo-mandibular 

joint, tire-splint, condylography, 3D scanner. 
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міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології». VI 

стоматологічний форум «Медвін, СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 

2017:70-1. (Здобувачем проведено обстеження і лікування пацієнтів, 

підготовлено матеріал до друку. Професор Ожоган ЗР і доцент Мізюк ЛВ 

надавали консультативну допомогу). 

6. Ожоган РЗ., Ожоган З.Р., Ожоган ЮМ. Вивчення впливу порушень 

скронево-нижньощелепних суглобів на успішність ортопедичного лікування 

пацієнтів з дефектами зубних рядів. Матеріали науково-практичної конференції 

з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології. VII 

стоматологічний форум «Медвін СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 

2018:58-9. (Здобувачем проведено обстеження хворих, підготовлено матеріал 

до друку. Професор Ожоган ЗР, асистент Ожоган ЮМ надавали 

консультативну допомогу). 

7. Ожоган РЗ, Ожоган ЗР. Особливості клініки у пацієнтів з розладами 

скронево-нижньощелепного суглоба. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній 

стоматології». VIII стоматологічний форум «Медвін СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-

Франківськ, 2019:66-7. (Здобувачем проведено обстеження пацієнтів, 



статистичну обробку даних, підготовлено матеріал до друку. Професор 

Ожоган ЗР надавав консультативну допомогу та редагував статтю). 

8. Ожоган ЗР, Ожоган РЗ. Клінічна оцінка стану скронево-нижньощелепного 

суглоба у пацієнтів з дефектами зубних рядів. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної ортопедичної 

стоматології», Вінниця, 2019: 52-4. (Здобувачем проведено обстеження 

пацієнтів, підготовлено матеріал до друку. Професор Ожоган ЗР надавав 

консультативну допомогу та редагував статтю). 

9. Ожоган РЗ, Ожоган ЗР, Ожоган ЮМ, Бугерчук ОВ. Обгрунтування способу 

лікування дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба. Матеріали науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

сучасній стоматології». IX стоматологічний форум «Медвін СТОМАТОЛОГІЯ», 

Івано-Франківськ, 2020:98-9. (Здобувачем проведено обстеження хворих, 

статистичну обробку даних, підготовлено матеріал до друку. Професор 

Ожоган ЗР, доцент Бугерчук ОВ і асистент Ожоган ЮМ надавали 

консультативну допомогу). 

 

Наукові праці які додатково відображають наукові результати дисертації: 

1. Ожоган РЗ, Ожоган ЗР. Спосіб комплексного лікування дисфункцій 

скронево-нижньощелепного суглоба, поєднаних із зубощелепними 

деформаціями(2019). Патент №139316 України на корисну модель 

МПК(2019.01) А61С 7/00,заявка № u 2019 07170, заявл. 27.06.2019, опубл. 

26.12.2019, бюл 24. (Здобувачем запропоновано ідею патенту, проведено 

обстеження пацієнтів, оформлено патент до публікації. Професор Ожоган ЗР 

надавав консультативну допомогу). 

2. Ожоган РЗ, Ожоган ЗР. Спосіб виготовлення капи для лікування розладів 

скронево-нижньощелепного суглоба(2019). Патент №139315 України на корисну 

модель МПК(2019.01) А61С 7/00,заявка № u 2019 07169, заявл. 27.06.2019, 

опубл. 26.12.2019, бюл 24. (Здобувачем запропоновано ідею винаходу, проведено 

обстеження пацієнтів, оформлено патент до публікації. Професор Ожоган ЗР 

надавав консультативну допомогу). 


