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АНОТАЦІЯ 

Ожоган Р.З. Клінічне обгрунтування удосконалених методів 

діагностики і лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів, поєднаних із 

функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 22 – Охорона здоров’я, за спеціальністю 221 – Стоматологія. 

Підготовка здійснювалась в Івано-Франківському національному 

медичному університеті МОЗ України, 2021 рік. 

 Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університету МОЗ України, Івано-Франківськ, 

2021 рік. 

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 
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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. 
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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.  
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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. 

 

ANNOTATION 

Ozhohan R.Z. Clinical justification of the modified methods of diagnosis 

and treatment at patients with dentition defects combined with function of 

disorders of the TMJ - work as a manuscript. 
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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 
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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 
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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 
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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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Івано-Франківськ, 2019:66-7. (Здобувачем проведено обстеження пацієнтів, 
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«Інноваційні технології в сучасній стоматології». IX стоматологічний 
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Наукові праці які додатково відображають наукові результати 
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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 
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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 
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ВСТУП 

 

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 % [39, 44, 53, 64, 87, 201, 203, 222]. 

Розповсюдженість дефектів зубних рядів серед населення Івано-

Франківської області є однією з найвищих в Україні. Особливо вагомою є 

проблема наявності дефектів зубних рядів у осіб молодого і середнього 

віку, які ускладнені зубощелепними деформаціями, порушенням 

оклюзійних співвідношень, розладами скронево-нижньощелепного cуглоба 

(СНЩС) та захворюваннями пародонта.  

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 СНЩС [1, 5, 30, 52, 56, 103, 236]. 

Функціональні порушення в зубо-щелепній системі після втрати зубів 

залежать від розміщення та розмірів включених або кінцевих дефектів 

зубного ряду. При цьому порушується функція жування, естетика, дикція, 

мова, стан жувальних м’язів і СНЩС. Крім цього, при порушенні цілісності 

зубного ряду втрачається контакт зубів з апроксимальних та оклюзійної 

поверхонь, а зміщення зубів завжди супроводжується їх нахилом і зміною 

оклюзійних співвідношень. Тому, вплив дефектів зубних рядів і 

зубощелепних деформацій є вагомим і провідним на розвиток 

функціональних порушень СНЩС. Ці порушення створюють вимушене 

положення для елементів СНЩС і зміну тонусу жувальних м’язів, що 

призводить до стоматоневрологічних симптомів і синдромів. Механізму 

розвитку деформацій зубних рядів присвячено ряд грунтовних досліджень, 

однак, на даний момент це питання залишається не до кінця вивченим [165, 

214]. Причиною виникнення дисфункції СНЩС і жувальних м’язів багато 
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дослідників вважають порушення функціональної оклюзії та парафункції 

жувальних м’язів [113]. 

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 скронево-

нижньощелепного суглоба, розробка удосконалених методів діагностики, 

комплексу лікування і профілактики. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами  

 Наукова робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри 

стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету «Клініко- експериментальне обґрунтування нових 

методів діагностики, профілактики та ортопедичного лікування 

стоматологічних захворювань у населення Івано - Франківської області» 

(номер держреєстрації 0118U003873). Здобувач є співвиконавцем 

фрагменту роботи. 

Мета роботи: підвищення ефективності діагностики і лікування 

пацієнтів з дефектами зубних рядів і розладами скронево-нижньощелепного 

суглоба, шляхом удосконалення, розробки і клінічного обгрунтування 

комплексних методів, які базуються на індивідуальному підході до пацієнта 

і застосуванні 3D технологій. 

Завдання дослідження: 

 1. Вивчити особливості клінічної картини у пацієнтів із дефектами 

зубних рядів, які ускладнені зубощелепними деформаціями і 

функціональними порушеннями скронево-нижньощелепного суглоба.  

 2. Запропонувати методику і алгоритм обстеження пацієнтів із 

дефектами зубних рядів для виявлення зубощелепних деформацій і 

порушень скронево-нижньощелепного суглоба.  
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 3. На основі отриманих результатів запропонувати сучасні методи 

ортопедичного лікування і реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів, 

поєднаними з функціональними порушеннями СНЩС.  

4. Провести порівняльну оцінку застосування клінічних методів 

діагностики, артикуляційної системи і 3D технологій у пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними 

порушеннями СНЩС. 

Об’єкт дослідження – розлади скронево-нижньощелепного суглоба, 

поєднані з дефектами зубних рядів і зубощелепними деформаціями. 

Предмет дослідження – динаміка змін клінічних, кондилографічних 

показників на основі застосування запропонованого ортопедичного 

лікування і шин-кап при наявності дефектів зубних рядів і розладів 

скронево-нижньощелепного суглоба. 

Матеріали і методи дослідження.  

При проведенні роботи було обстежено 160 пацієнтів з дефектами 

зубних рядів, віком 25-65 років, розподілених на вікові групи. 

За клінічними особливостями і застосованими методами лікування 

пацієнти були розподілені на такі групи:  

1 група – пацієнти з дефектами зубних рядів без зубощелепних 

деформацій і без порушень СНЩС (40 осіб) 

2 група – пацієнти з дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями, порушеннями СНЩС, обстежені і ліковані 

загальноприйнятими методами (60 осіб) 

3 група – пацієнти з дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями, порушеннями СНЩС, обстежені і ліковані запропонованими 

методами з застосуванням індивідуального підходу, артикуляційної 

системи і 3D технологій  (60 осіб). 

 Терміни спостережень: до лікування, через 1, 3, 6 і 12 місяців після 

лікування 
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Методи дослідження: 

Загальноклінічні - скарги, анамнез, позаротовий та 

внутрішньоротовий огляд, пальпація, перкусія, зондування;  

Стан тканин пародонту - ступінь рухомості зубів, ступінь атрофії 

коміркового відростка;  

Стан твердих тканин зубів;  

Аналіз величини і локалізації дефектів зубних рядів, вид прикусу;  

Ступінь атрофії коміркового відростка беззубих ділянок;  

Наявність деформацій зубних рядів на основі аналізу діагностичних 

моделей. 

Рентгенологічні - прицільна та ортопантомографія;  

3D конусно-променева комп’ютерна томографія скронево-

нижньощелепних суглобів; 

Кондилографія – застосування артикуляційної системи “Cadiax  

Compact”; 

Інтраоральний сканер - 3D 3SHAPE - для діагностики оклюзійних 

співвідношень, застосування віртуального артикулятора та виготовлення 

сучасних естетичних капп і конструкцій зубних протезів. 

У всіх хворих діагноз дефектів зубних рядів встановлювався за 

класифікацією Кенеді, зубощелепних деформацій – за класифікацією Є.І. 

Гаврилова, функціональних порушень і захворювань скронево – 

нижньощелепного суглоба за класифікацією Є. Петросова.  

Нами запропонована «Карта обстеження пацієнтів з дефектами 

зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними розладами 

СНЩС», в якій враховано: 

Скарги на: порушення функції жування, мови, естетики при різних 

видах дефектів зубних рядів, а також на порушення функції СНЩС: 

скутість зранку або ввечері, хрускіт, обмеження рухів нижньої щелепи, 

зокрема відкривання рота.  
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 Значна увага зверталася на стоматологічний анамнез, який ми 

розділили на детальну оцінку якості попереднього лікування (терміни 

проведення, якість).  

Анамнез пародонтального лікування включав рівень і контроль 

гігієни, дати попереднього лікування, методи і тривалість лікування.  

Анамнез ендодонтичного лікування враховував методи лікування, 

дати лікування, контроль за допомогою рентгенографічного дослідження за 

попередніми знімками.  

Анамнез ортодонтичного лікування враховував терміни, апарати, які 

застосовувались і тривалість.  

При аналізі анамнезу ортопедичного лікування враховували терміни 

втрати зубів, методи підготовки до ортопедичного лікування, терміни, 

конструкції, які застосовувалися  

Також, нами дуже детально проводився аналіз анамнезу порушень 

функції СНЩС і проведені пацієнту методи діагностики та лікування. При 

цьому враховували попередньо наявність болей, клацання в суглобі, 

обмеження рухів нижньої щелепи. 

 Клінічно стан СНЩС і жувальних м’язів оцінювався на основі 

вивчення вертикальних рухів нижньої щелепи, а саме величини 

максимального відкривання рота, наявність S - подібних зміщень при 

опусканні нижньої щелепи, характер болі, обмежені чи необмежені 

сагітальні рухи нижньої щелепи; симетричність, заблоковані чи не 

заблоковані трансверзальні рухи нижньої щелепи. 

Варіаційно-статистичні – з використанням комп’ютерних програм 

“Microsoft Excel – 2015”, «Statistica 8,0».  

 Наукова новизна роботи полягає у вивченні впливу дефектів зубних 

рядів на розвиток зубощелепних деформацій, їх поширеності і 

особливостей клініки, взаємозв’язку з функціональними порушеннями 

скронево-нижньощелепного суглоба. За допомогою розробленої «Карти 

обстеження пацієнтів із дефектами зубних рядів, зубощелепними 
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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 порушеннями зі сторони 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 

порушеннями 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 з застосуванням запропонованих шин-кап або оклюзійних шин, 

тимчасового ортопедичного лікування і сучасних естетичних конструкцій 

зубних протезів. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в лікувальну практику стоматологічного відділення 
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університетського стоматологічного центру Харківського національного 

медичного університету, кафедри ортопедичної стоматології Національної 

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

ортопедичної стоматології Дніпропетровської медичної академії, кафедри 

ортопедичної стоматології Тернопільського національного медичного 

університету ім. І.Я. Горбачевського, кафедри стоматології післядипломної 

освіти та ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі 

кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного 

університету, кафедри ортопедичної стоматології Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. ПЛ Шупика, кафедри ортопедичної 

стоматології Дніпропетровської медичної академії, кафедри ортопедичної 

стоматології Тернопільського національного медичного університету ім. ІЯ 

Горбачевського, кафедри стоматології післядипломної освіти і 

ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею здобувача. Автором зібрано фактичний матеріал, 

проведено його систематизацію, клінічні дослідження, аналіз отриманих 

результатів, статистичну обробку. Дисертантом підготовлені отримані 

наукові результати до публікацій, виступів на конференціях, написані всі 

розділи роботи, сформульована наукова новизна і практичне значення 

роботи. Спільно з науковим керівником сформульовано основні положення 

дисертації, мету і завдання дослідження та висновки. 

Апробація результатів дослідження: результати наукової роботи 

представлені на науково-практичних конференціях із міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» в рамках VI, VII, VIII, IX 

стоматологічних форумів «Медвін: Стоматологія», (Івано-Франківськ, 2017, 

2018, 2019, 2020), «КОNFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 
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“SRODOWISKO A STAN ZDROWIA JAMY USTNEJ” NALECZOW Lublin, 

2015, 2016, FDI 2015 - Annual World Dental Congress 2015 – Bangkok 

Thailand, FDI 2016 - Annual World Dental Congress 2016 – Poznan, Poland. 7-

10.09.2016. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з 

яких 4 статті у фахових наукових виданнях України та 1 стаття в журналі 

науково-метричної бази Scopus, 9 – у матеріалах науково-практичних 

конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель. 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 221 

сторінці машинописного тексту і на 137 сторінках основного тексту. 

Дисертація складається з анотацій, вступу, 5 розділів власних досліджень, 

аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій, додатків, списку використаних джерел, який включає 252 

джерел, з них кирилицею 120, латиницею 132 джерел. Дисертація 

ілюстрована 19 таблицями та 53 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕФЕКТАМИ 

ЗУБНИХ РЯДІВ, ПОЄДНАНИМИ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 

РОЗЛАДАМИ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

  

1.1. Розвиток, аналіз і проблемні питання патології скронево-

нижньощелепного суглоба 

 Патологія скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) займає 

вагоме місце серед стоматологічних захворювань через складність у 

діагностиці та лікуванні, оскільки передбачає співпрацю отоларинголога, 

невропатолога, ревматолога, що у свою чергу веде до збільшення часу 

лікування пацієнтів. Висока поширеність, труднощі діагностики і лікування 

роблять захворювання СНЩС гострою проблемою здоров'я населення [1, 2, 

83, 87]. 

На даний час спостерігається значна поширеність дефектів зубних 

рядів поєднаних з зубощелепними деформаціями та розладами СНЩС, які в 

свою чергу проявляються головним болем, болем у ділянці суглоба, 

скутістю та обмеженістю рухів нижньої щелепи, іррадіацією болю у вухо та 

скроню, клацанням у СНЩС, зниженням слуху, відчуттям скутості та болю 

в жувальних м’язах [52, 53, 54, 57, 87]. За даними проаналізованої 

літератури поєднання зубощелепних деформацій із розладами СНЩС 

спостерігаються у 25–65% населення [49, 50, 222, 224]. Складність у 

діагностиці та лікуванні захворювань СНЩС пов’язана також із відсутністю 

чіткої візуалізації складових елементів на рентгенограмі, що зумовлено 

специфічною анатомією суглоба [49, 107, 116, 164]. Зубощелепна система 

людини (ЗЩС) - складна та багатофункціональна структура, в якій 

взаємопов’язані м’язи, оклюзійні співвідношення зубних рядів верхньої та 

нижньої щелеп, скронево-нижньощелепний суглоб (СНЩС). Зміни в зубних 
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рядах можуть виникати унаслідок багатьох факторів, зокрема дефектів 

зубних рядів, що в подальшому призводить до оклюзійних порушеннь. 

Наслідком внутрішніх розладів СНЩС стають больовий синдром, 

порушення жування, мовлення й інших важливих функцій [19, 56, 175]. 

 Одним із перших, хто у 1934 р. описав порушення зі сторони 

жувальної системи, зокрема СНЩС був отоларинголог James Costen, і цей 

симптомокомплекс увійшов у наукову літературу, як синдром Костена. 

Автор стверджував, що  порушення співвідношень щелеп є однією з причин 

появи розладів слуху за типом шумових явищ і болю. У пацієнтів із повною 

відсутністюзубів та в осіб із зниженим прикусом автор відзначав постійне 

або періодичне погіршення слуху, клацання у суглобі під час прийому їжі, 

тупий біль поза вухом, тривалий головний біль та біль, що виникає в 

ділянці хребта, потилиці, позаду вушної раковини і посилюється до кінця 

дня. J Costen вважав, що зміна слуху та шум у вухах пов’язані з тиском 

головки нижньої щелепи на слухову трубу, що в подадьшому призводить до 

сильного та тривалого болю.  

 На противагу J Costen, дослідження Н Sicher [217] засвідчили, що 

вушноскроневий нерв, барабанна струна і слухова труба знаходяться далеко 

від головки нижньої щелепи і не можуть з нею стикатися. Проте в 

подальшому вивченні даної патології науковці показали, що припущення J 

Costen про стиснення судинно-нервових утворів є вірними.  

 У ретрокондилярній ділянці виявили та описали такі анатомічні 

структури суглоба, як біламінарна зона, що є жировим футляром СНЩС та 

розташована в ретродикарно-ретрокондилярному просторі та містить 

венозне і нервове сплетення [141, 196, 205]. Хронічне стиснення 

біламінарної зони призводить до появи больового синдрому та порушення 

звукопроведення, що в подальшому веде до стиснення передньої стінки 

зовнішнього слухового проходу та втрати слуху.  

 На думку ВА Хватової, під синдромом Костена розуміють 

артрозоартрит СНЩС, який спричинений зниженням оклюзійної висоти. 
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Після проведеного ортопедичного лікування автор відзначала зменшення 

відповідних симптомів. У подальшому автор почала приділяти увагу 

м’язово-суглобовим дисфункціям, котрі можуть виникати як унаслідок 

патологічних процесів у м’язах, так і в самій зубощелепній системі [103]. 

Т Oberg опублікував результати своїх досліджень, в яких були 

представлені причини виникнення порушень у СНЩС та виділив основні 

причини їх розвитку, серед яких найбільш вагомими є дисгармонія оклюзії, 

яка була виявлена у 35 % обстежених, бруксизм – у 24 %, а відсутність зубів 

– у 20 %. Емоційне перенапруження автором було виявлено у 15 % 

обстежених, а інші причини склали 6 % [212, 213, 214].  

 За даними LL Schwartz, Н Gelb, LR Eversole головною причиною 

даних захворювань є дискоординація в діяльності жувальної мускулатури, 

викликана гіперактивністю м'язів, надмірною їх напругою та втомою, що й 

призводить до виникнення міофасциальних тригерних механізмів. За 

даними інших клінічних обстежень можна ствержувати, що дисфункція 

СНЩС – це психофізіологічне порушення, розвинене як наслідок дії 

факторів психологічного стресу [96, 216, 224]. 

 На думку СЯ Долецька, особливістю дисфункції у підлітків, є 

пубертатний вік, в якому суглобова капсула і зв'язковий апарат суглоба 

перенапружені, за рахунок швидкого і активного росту нижньої щелепи. 

Результати досліджень АФ Сулімова і співавт. (2004), вказують, що ряд 

вчених і клініцистів не враховують початковий стан суглобових елементів, 

а саме зниження їх пружних властивостей при наявності дисплазії 

сполучної тканини. СS Greene провів аналіз опублікованих результатів, і 

вказує, що проблема розвитку захворювань і порушень СНЩС вмвчалася 

довго і ретельно, що є актуальним і на теперішній час [43, 44, 45, 158]. 

 На відміну від інших суглобів, рухи в СНЩС визначаються перш за 

все м’язами, і в меншій мірі, зв’язками та формою суглобових поверхонь, 

Спостереження провідних науковців показали, що порушення функції 

СНЩС обумовлено не слабкістю зв’язок, а змінами складного нервово – 
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м’язового механізму. L Rees (1954) прийшов до висновку, що при активації 

рухів нижньої щелепи диск та головка здійснюють по-різному 

внутрішньосуглобові ексурсії відносно один одного в усіх трьох площинах. 

За норму прийнято розташування суглобового диска над голівкою нижньої 

щелепи і перекриття ним суглобових поверхонь голівки нижньої щелепи, 

дна суглобової ямки і схилу суглобового горбка в поздовжній і поперечних 

площинах [132, 133, 208].  

 При відкритті рота головка сповзає з потовщеного переднього краю 

диска вперед і викликає появу клацання в суглобі. Зміщення нижньої 

щелепи у здоровий бік може бути пов’язане з гіперфункцією нижньої 

головки латерального крилоподібного м’яза на ураженому боці [209, 210, 

211]. Аналіз літератури показав, що багато авторів знаходять клацання в 

суглобі основним критерієм оцінки стану суглобових поверхонь, проте не 

приділяють достатньої уваги деформаціям диску СНЩС та інших елементів 

суглоба. 

 Wolf HG експериментально довів, що тривалі скорочення м’язів, які 

спостерігають при емоційному напруженні, можуть спричинити біль. Автор 

зазначив, що тривале скорочення жувальних м’язів може бути пов’язане із 

запальним процесом, подразненням будь-якої частини черепа, верхнього 

шийного сегмента хребта і зубів [51, 89, 233, 235]. Найчастіше скорочення 

м’язів розвивається під дією стресу. При загальному збудженні, напружені 

жувальні м’язи можуть залишатись довший час у скороченому стані. 

Ізольоване скорочення тільки жувальних м’язів зустрічається рідко, 

одночасно з ними в процес втягуються і деякі м’язи шиї.  

 Вгod МS відмітив, що синдром больової дисфункції СНЩС виникає в 

результаті порушення гемостазу в цілому організмі. Синдром больової 

дисфункції СНЩС часто виникає у людей з нормальним прикусом та 

інтактними зубними рядами. У той же час, у багатьох людей біль повністю 

відсутня при різкому зниженні прикусу та при повній втраті зубів або 

великій деформації кісткових елементів суглоба, зубних рядів, верхньої і 
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нижньої щелеп, при наявності дефектів щелеп, порушеннях м’язів, а 

виникає лише після травми та хірургічних втручань. Отже, біль у ділянці 

СНЩС досить часто не зв’язана із зниженням прикусу і зміщенням головки 

нижньої щелепи назад [59, 60, 61, 62]. 

 Н Sicher наголошував на тому, що роль жувальних м’язів у 

формуванні болю в ділянці СНЩС є дуже важливою. Оклюзія, опорний 

апарат зубів, жувальні м’язи і СНЩС складають між собою єдину 

функціональну єдність, котра координується центральною нервовою 

системою і має стабільну саморегуляцію всіх функціонуючих частин [217, 

218, 219].  

Фундаментальною працею цього періоду виявилась монографія L. 

Schwartz, у якій автор узагальнив особливі багаторічні клінічні 

спостереження, які стосуються патології СНЩС у понад 2000 пацієнтів 

[216]. У 1969 р. вийшло друге видання книги L Schwartz і C Chaues, в котрій 

автори провели аналіз СНЩС у 5000 пацієнтів, у яких найбільш часто 

спостерігали хрускіт у СНЩС, що вело за собою обмежене відкривання 

рота, з’являлись постійні ниючі болі в жувальних м’язах, іррадіюючи при 

цьому в скроневу ділянку, вухо та шию. Як правило, болючість 

збільшувалась при рухах нижньої щелепи. Після зникнення болю і 

обмеженого відкриття рота нерідко знову виникав хрускіт в суглобі. Автор 

запропонував назвати цей симптомокомплекс синдромом больової 

дисфункції СНЩС. Така назва наводиться в класифікації хвороб 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (1973), як синонім синдрому 

Костена [203, 204, 215, 216]. 

 Landa JS відзначав, що жувальні м’язи повинні постійно перебувати у 

гармонійній єдності зі станом оклюзії зубів та структурою СНЩС [183]. 

Campbell L стверджував, що біль у м’язах виникає під час спазму судин, 

охолодженні, нестачі кисню, ацидозі та втомі [136]. Наявність незаміщених 

дефектів зубних рядів у пацієнтів призводить до порушень оклюзійних 

співвідношень, розвитку зубощелепних деформацій, прогресування 
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захворювань пародонта [68, 69, 70, 87,173]. Достатньо часто спостерігається 

прогресування функціональних порушень в СНЩС після прямих або 

непрямих реставрацій твердих тканин зубів, особливо бічної групи зубів, 

після ортопедичного лікування з застосуванням незнімних мостоподібних 

протезів або часткових знімних протезів [65, 70, 191, 197]. 

 Побудова оклюзійних співвідношень у незнімних чи знімних 

конструкціях зубних протезів, які не враховують стан СНЩС у пацієнта 

призводять до прогресування функціональних розладів СНЩС. 

Запропоновано ряд методів усунення і лікування функціональних розладів 

СНЩС за допомогою індивідуально спроектованих шин-капп та сучасних 

методів поетапного ортопедичного та естетичного лікування [87, 103, 142, 

144].  

 Buman АN і співавтори вказують на адаптаційні та прогресуючі 

механізми тканин СНЩС, який становить окремий вид біологічної 

мікросистеми, виділивши поверхні суглобової порожнини, диск, 

біламінарну зону як окремий стабілізуючий амортизаційний механізм, 

функція якого полягає у забезпеченні стабільно правильного положення 

головки нижньої щелепи в суглобовій ямці при різних фазах її руху [134, 

135, 136, 137, 138]. Внутрішньосуглобовий диск, володіючи адаптаційними 

властивостями, пристосований та проходить етапи моделювання під час 

формування і зростання та ремоделювання на етапі сформованого 

зростання. Зміна суглобових поверхонь і диска при процесах 

ремоделювання призводять до порушень структури тканин, зміщення диска, 

його вивиху із збереженням зворотності процесів, тобто можливості 

самовправляння. При тривалому перебігу адаптативні процеси 

ремоделювання спричиняють незворотність процесу. Таку аналогію автори 

подають у своїх дослідженнях із м’язово-зв’язковим компонентом 

жувальної системи [134, 135, 151]. 

 Упродовж останніх років багато дослідників враховують велике 

значення емоційного компоненту та багато з них дотримуються 
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психофізіологічної теорії походження синдрому больової дисфункції 

СНЩС. Підвищена активність жувальних м’язів часто виникає під дією 

напруження центральної нервової системи. На периферії її дії проявляються 

у вигляді парафункції і бруксизму, що призводить до появи почуття втоми 

жувальних м’язів, спазму, больової дисфункції. [47, 48, 51, 97]. 

 J Okeson одним із основних етіологічних факторів скронево-

нижньощелепних розладів вважає психоемоційний фактор. Результати 

обстежень пацієнтів показують домінування м’язового компонента 

функціональних розладів жувального апарату в поєднанні з міофасціальним 

болем, менш значущим відзначає елемент оклюзії (близько 20 % 

етіологічних чинників) [173, 181, 197].  

На сьогоднішній день більшість зарубіжних фахівців підтримують 

концепцію мультифакторного чинника дисфункції СНЩС, що ґрунтується 

на нестабільності жувального апарату [125, 220, 222, 225]. 

 Наявність незаміщених дефектів зубних рядів у пацієнтів призводить 

до порушень оклюзійних співвідношень, розвитку зубощелепних 

деформацій, прогресування захворювань пародонта [63, 66, 87]. Достатньо 

часто спостерігається прогресування функціональних порушень в СНЩС 

після прямих або непрямих реставрацій, особливо бічної групи зубів, після 

ортопедичного лікування з застосуванням незнімних мостоподібних 

протезів або часткових знімних протезів [71, 80, 85]. 

 Побудова оклюзійних співвідношень у незнімних чи знімних 

конструкціях зубних протезів, які не враховують стан СНЩС у пацієнта 

призводять до прогресування функціональних розладів СНЩС. 

Запропоновано ряд методів усунення і лікування функціональних розладів 

СНЩС за допомогою спеціальних шин-кап та сучасних методів поетапного 

ортопедичного лікування [15, 16, 24, 39, 87].  

 Саме тому, індивідуальний підхід до відновлення цілісності зубних 

рядів та розроблена нами “Карта обстеження пацієнтів” не тільки вирішує 

питання відповідності ортопедичної конструкції потребам пацієнтів, а й 
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дозволяє здійснити профілактику розвитку дисфункцій СНЩС і жувальних 

м’язів [56, 73, 87, 95]. 

   

 1.2. Анатомічні особливості будови скронево-нижньощелепного 

суглобу та впливу оклюзійних співвідношень на його функцію  

 За своєю будовою і функцією СНЩС становить собою складний 

анатомічний утвір, представлений голівкою нижньої щелепи, 

нижньощелепною ямкою, суглобовим горбиком скроневої кістки, диском та 

капсулою. До складу утримуючого апарату суглоба входять внутрішні і 

зовнішні капсульні зв'язки, котрі фіксують диск СНЩС до скроневої кістки 

і до шийки нижньої щелепи. До СНЩС також належать латеральна, 

клиноподібно-нижньощелепна і шилонижньощелепна зв'язки. Активний 

компонент СНЩС - це м'язи: жувальний, скроневий, медіальний 

крилоподібний, латеральний крилоподібний, щелепно-під'язиковий, 

двочеревцевий і підборідно-під'язиковий. Рухи СНЩС здійснюються 

висококоординованою діяльністю всіх елементів суглоба, впершу чергу 

діяльністю жувальних м'язів, які регулюються центральною нервовою 

системою [93, 117, 118]. 

 Голівка СНЩС має поперечну еліпсоподібну форму, розташовуючись 

поперек шийки суглобного відростка, яка становить від 1,5 до 2,0 см в 

довжину, та 0,5 -0,7 см в ширину. Під час фізіологічного спокою положення 

голівки СНЩС залежить від тонусу м'язів та від центрального 

міжщелепного співвідношення зубів. Найбільше напруження в капсулі 

суглоба виникає в ділянці між голівкою, диском і горбиком, у напрямку 

вперед і догори. Саме ця ділянка капсули є найбільш стійкою до 

жувального тиску. При підйомі нижньої щелепи вгору відбувається 

напруження жувального, скроневого і медіального крилоподібного м'язів, а 

при напруженні м'язів, що опускають нижню щелепу відбувається їх 

вертикальне зміщення. М'язи дна ротової порожнини здійснюють сагітальне 

зміщення назад, координуючись з латеральним крилоподібним м'язом, що 
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зміщується в напрямку ззаду і вперед. В умовах такої м'язової рівноваги, що 

забезпечується високою координованою роботою м'язів, основне 

навантаження при жуванні припадає на пародонт [40, 49, 50].  

 При порушенні оклюзії функція жувальних м'язів змінюється 

долаючи перешкоди, викликані оклюзією через що й формується 

односторонній тип жування при якому спостерігається зміщення нижньої 

щелепт у вимушене положення [15, 28, 29, 105]. На робочому боці голівка 

нижньої щелепи ущільнюється, зміщується вгору, назовні та при цьому 

відбується збільшення сагітального суглобового шляху та зменшення кута 

бокового суглобового шляху. Внаслідок цього може спостерігатись 

стиснення м'яких тканин суглоба, що призводить до порушень кровообігу, 

трофіки та розвитку асептичного запалення. На протилежній стороні в 

положенні центральної оклюзії голівка нижньої щелепи зміщується вперед, 

всередину та вниз, що в свою чергу може призвести до ущільнення 

суглобового диску та як наслідок відбувається подразнення нервових 

волокон, розтягнення м'яких тканин суглоба, розлади кровообігу та прояви 

деструктивних змін в м'яких тканинах та в кісткових структурах суглоба [7, 

8, 9, 49, 228].  

 Губчаста кісткова тканина представляє голівку СНЩС. При розвитку 

патологічного процесу в даній ділянці спостерігається склерозування або 

деформація [93, 217]. Суглобовою поверхнею голівки служить її передня 

ділянка, яка покрита хрящовою тканиною. Нижні її відділи плавно 

переходять у шийку суглобового відростка [21, 49, 93]. 

 Шийка суглобного відростка нижньої щелепи - це найтонша проте 

досить щільна ділянка нижньої щелепи, до складу якої входить практично 

одна компактна кісткова речовина [1, 10]. На передній поверхні шийки, 

ближче до голівки, розташовується крилоподібна ямка – місце 

прикріплення латерального крилоподібного м'яза. Порушення 

скорочувальної здатності цього м'яза може привести як до порушення 

координованої роботи СНЩС, так і м'язів.  
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 Нижньощелепна ямка - це еліпсоподібне заглиблення, розташоване на 

скроневій кістці, яка відмежована задньою поверхнею суглобного горбика 

скроневої кістки спереду та висота якого впливає на глибину суглобної 

ямки. Чим вище розміщений горбик то тим важче вислизнути голівці із 

суглобової западини. Барабанна частина скроневої кістки обмежує 

нижньощелепну ямку ззаду, ніжка виличного відростка скроневої кістки з 

зовнішнього боку, а всередині вона обмежена латеральним краєм відростка 

основної кістки. Тонка кісткова пластинка відокремлює барабанну частину 

скроневої кістки від зовнішнього слухового проходу, товщина якої не 

перевищує 0,45 мм. Суглобова ямка майже втричі більша від голівки 

нижньої щелепи поперечний діаметр якої набагато більший сагітального. У 

порожнину суглоба входить тільки передній відділ нижньощелепної ямки у 

місці сполучення з глазеровою щілиною, задня частина ямки покрита 

сполучною тканиною, в якій проходять судини і нерви. Внутрішня 

поверхня власне даної сполучнотканинної вистилки, обернена до вільного 

суглобового простору та є покрита синовіальною оболонкою, що виробляє 

синовіальну рідину [49, 87, 93]. Суглобовий горбик - це кістковий утвір 

суглобового відростка, суглобова поверхня якого проходить вниз та вперед 

під кутом 35°. Його форма, згідно з даними ВЮ Курляндського буває 

різною, а саме плоскою, середньою та високою [32, 42, 49]. Анатомічні 

варіанти суглобового горбика можуть бути причиною порушення 

артикуляції, особливо за наявності розтягнення суглобової капсули, а 

висота суглобового горбика варіює від 5 до 15 мм [14, 38, 93]. 

 Внутрішньосуглобовий диск СНЩС розташований між голівкою 

нижньої щелепи і нижньощелепною ямкою у вигляді двояко ввігнутої 

хрящової пластинки овальної форми. Він повторює форму: зверху - 

переднього відділу нижньощелепної ямки і схилу суглобного горбика, 

знизу - голівки нижньої щелепи. Структурно складається з 

грубоволокнистої сполучної тканини, яка є бідна на клітинні елементи. 

Поряд із колагеновими волокнами виявляються тонкі еластичні волокна. В 
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місці з’єднання із суглобовою сумкою СНЩС диск розділяє порожнину 

суглоба на два поверхи, які є абсолютно не сполучені між собою, а саме 

верхньопередній, що пролягає між суглобною ямкою і горбиком скроневої 

кістки, і нижньозадній, що знаходиться між поверхнею голівки нижньої 

щелепи і нижньозадньою частиною диска. Диск та капсула суглоба з’єднані 

між собою ділянкою пухкої сполучної тканини, де проходять судини і 

нерви [74, 87, 93, 134]. У зв'язку з цим, усі рухи нижньої щелепи 

відбуваються синхронно разом із диском. Внутрішньосуглобний диск у 

знаходиться в постійно напруженому стані через його з'єднання з 

латеральним крилоподібним м'язом, який перешкоджає його від зміщення в 

момент широкого відкривання і повного закривання рота [93, 217, 221].  

 Капсула СНЩС - це слабо натягнутий мішок, котрий обмежує рухи 

нижньої щелепи в певному діапазоні та прикріплюється до шийки 

суглобового відростка і включає в себе суглобовий горбик, суглобову ямку 

до глазерової щілини після якої волокна сумки конусоподібно 

прикріплюються біля шийки суглобного відростка. Зовнішній шар 

складається з колагенових й еластичних волокон, нерв і судин. Синовіальна 

поверхня капсули складається з двох шарів: покривного і камбіального 

[221, 222, 227], під яким розташовується судинна сітка. 

 Синовіальна рідина забезпечує такі функції: 

локомоторна – помірне ковзання суглобових поверхонь; 

метаболічна – обмін між порожниною суглоба та судинами, а також 

ферментативний розпад клітин з наступним видаленням їх із порожнини 

суглоба по лімфатичному руслу; 

трофічна - харчування безсудинних шарів суглобовоro диска, 

суглобових поверхонь та інших елементів суглоба;  

захисна - ліквідація клітин та речовин, які проникають із крові при 

ушкодженнях суглобової капсули, та ін. [57, 93, 140, 150].  

 Зв'язковий апарат забезпечує стабілізацію нижньої щелепи, 

обмежуючи її рухи в допустимо фізіологічній нормі та складається з 
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скроневощелепної (латеральної), шило-щелепної і клиноподібно-щелепної 

зв'язок [90, 94, 95, 217].  

 Кровопостачання суглоба здійснюється поверхневою скроневою, 

глибокою вушною, задньою вушною, передньою барабанною, середньою 

артерією твердої мозкової оболонки та крилоподібною артерією [93, 87]. 

Судинна сітка в місцях прилягання диска створює так звану «корону» 

навколо центральної ділянки [49, 217]. Задня частина диска має більш 

виражену судинну сітку, ніж передня, судини з капсули суглоба 

проникають в окістя суглобової головки.  

 СІ Волков установив наявність кровоносних судин навколо капсули 

СНЩС. На передній поверхні капсули СНЩС розташовуються гілки, що 

відходять від жувальної та поперечної артерій обличчя. На латеральній 

ділянці капсули СНЩС проходять артерії, що беруть початок від 

поверхневої скроневої артерії, артерій привушної слинної залози і 

поперечної артерії обличчя. Збоку медіальної поверхні розташовуються 

артерії, що відходять від верхньощелепної та середньої артерії твердої 

мозкової оболонки. В задній частині капсули СНЩС знаходяться артерії, 

що беруть свій початок від глибокої вушної і передньої барабанної артерії 

[27, 30, 31, 32, 95]. Венозний відтік здійснюється через вени, що відходять 

від капсули та розподіляються на поверхневі, середні, внутрішні, які в свою 

чергу впадають у защелепну, а потім у внутрішню яремну вену. Середні 

вени локалізовані в товщі капсули, а внутрішні - в задній частині 

синовіального шару. Венозне сплетення є взаємопов’язаним з слуховим 

аналізатором так як венозна кров, що йде від слухового органа, впадає у 

венозне сплетення капсули суглоба і лише потім через суглобні вени 

досягає лицевої вени. Колатералі між гілками артерій виражені слабо. 

СНЩС має добре розвинену лімфатичну систему [23, 41, 49]. 

 В іннервації СНЩС приймають участь трійчастий нерв, глибокий 

задній скроневий нерв, вушно-скроневий нерв та гілки зовнішнього 

крилоподібного нерва. Частина диска позбавлена нервових закінчень, проте 
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їх багато в капсулі суглоба. За спостереженнями, кровоносні судини і нерви 

не проникають у периферичні відділи диска та поява яких в структурі диска 

свідчить про його фіброзне переродження [43, 44, 87].  

 Шварц Л, Sicher IL зазначають, що лише за наявності складних 

нервоворефлекторних зв'язків жувальної мускулатури і зв'язкового апарату 

забезпечується регуляція рухів у СНЩС. Найменші зміни в 

нервоворефлекторних механізмах призводять до порушення функції 

суглоба [216, 217].  

 

1.3. Термінологія нозологій функціональних розладів жувальної 

системи 

 Будь-який діагностичний процес у медицині і, зокрема, в стоматології 

починається з чіткого визначення патологічного стану або хвороби. 

Починаючи із початку минулого століття термінологія функціональних 

розладів жувальної системи, СНЩС постійно змінювались і називались по 

різному: 

- синдром Костена [87];  

- синдром дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (Schwarz) [215, 

216];  

– міофасціальний больовий синдром дисфункції (Laskin) [184, 185];  

– функціональні порушення скронево-нижньощелепного суглоба (Ramfjord 

and Ash) [124];  

– мандибулярна дисфункція за Helkimo (Helkimo; Solberg; A Wänman and G 

Agerberg) [69, 87, 95];  

– оромандибулярна дисфункція (Комітет класифікацій Міжнародного 

товариства з вивчення головного болю); скронево-нижньощелепні розлади 

(Bell) [129, 195]; 

 – краніомандибулярні порушення (Американська академія 

краніомандибулярних порушень, McNeill) [194, 195]. 
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Дисфункція СНЩС на даний час зустрічається досить часто та 

спостерігається від 5 до 85 % серед населення України, особливо в осіб 

молодого віку після проведених ортодонтичних методів лікування [54, 55, 

56, 154, 226]. Прояви дисфункції СНЩС у жінок виявляються частіше, ніж 

у чоловіків, проте жінки в 5 разів частіше звертаються до лікарів [125, 126, 

127].  

 На теперішній час розглядаються такі основні теорії походження 

дисфункції: оклюзійні порушення, м'язовий дисбаланс, психофізіологічний 

феномен. MD Gross, JD Mathews визначають такі фактори виникнення 

суглобової дисфункції: напруження як фізичне так і емоційне та порушення 

оклюзійних співідношень [151, 152, 153, 160]. Як наслідок впливу цих 

чинників виникає гіперфункція жувальних м'язів із появою в них утоми, 

болю, обмеження руху в суглобі. Порушення функції нейром'язового 

комплексу зумовлюються різними причинами, а саме психологічними 

розладами, захворюваннями ЦНС, парафункцією жувальних м'язів, 

порушеннями оклюзійних співвідношень, та прикусу, помилки при 

ортопедичній реабілітації пацієнтів. У 30% пацієнтів трапляється поєднання 

проявів дисфункції СНЩС з остеохондрозом хребта [81, 95, 163]. 

Дисфункціональні зміни в суглобі зумовлені спастичним скороченням 

парних жувальних м'язів, порушеннями м'язових скорочень, розтягненням 

м'язово-зв'язкового апарату суглоба, порушенням оклюзії. Найчастішою 

причиною розвитку дисфункції СНЩС є психоемоційне перенапруження. 

Згідно з останніми дослідженнями виявлено, що м'язово-суглобова 

дисфункція часто виникає навіть у пацієнтів з інтактними зубними рядами і 

відсутністю патологічних процесів у самих м'язах. Порушення функції 

СНЩС зумовлено змінами складного нервовом'язового механізму, який 

контролює і регулює всі рухи в суглобі [27, 133, 138].  

 За даними ряду сучасних досліджень синдром дисфункції СНЩС – це 

порушення координованого функціонування жувальних м’язів (ЖМ) і 

СНЩС, наявність внутрішньо-суглобових розладів (ВСР) і 
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характеризується великою різноманітністю клінічних проявів, зокрема 

болем у СНЩС та ЖМ, порушенням рухів нижньої щелепи, клацанням та 

головним болем [60, 87, 91].  

 Синдром дисфункції СНЩС описаний у Міжнародній класифікації 

хвороб 11-го перегляду версії 2018 р., МКХ-11, 2018 (Classification of 

Diseases 11-th Revision, 2018) [173, 174, 191]. Класифікація МКХ-11, 2018 

включає такі відомості про скронево-нижньощелепні порушення [76, 82, 

203, 212, 228, 229]: 

• 13 Захворювання системи органів травлення (Diseases of digestive system).  

• Захворювання та розлади органів ротової порожнини та щелепно-лицевої 

системи (Diseases and disorders of orofacial complex).  

• DA0E Щелепно-лицеві аномалії (Dentofacial anomalies).  

• DA0E.6 Щелепно-лицеві функціональні порушення (Dentofacial function 

alab normalitis).  

• DA0E.7 Щелепно-лицеві парафункціональні розлади (Dentofacial 

parafunctional disorders), зокрема причиною бруксизму є тривала підвищена 

активність жувальних м’язів, який клінічно проявляється підвищеним 

стисканням щелеп і, як наслідок, стиранням твердих тканин зубів. Бруксизм 

має такі прояви: виникає під час сну – нічний бруксизм або вдень – денний 

бруксизм [5, 14, 38, 48, 97].  

• DA0E.8 Розлади (порушення) скронево-нижньощелепного суглоба 

(Temporomandibular joint disorders) проявляються різними видами головних 

болей, болями у жувальних м’язах, клацанням у суглобі та блокуванням 

рухів суглобових головок [36, 75, 97, 124, 126]. Найчастіше вони можуть 

виникати через психологічний або фізичний чинник [62, 99, 106, 117] та 

проявляються клацанням у щелепі (Snapping jaw); больовим синдромом 

дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (Temporomandibular joint-

pain-dysfunction syndrome); тризмом (Trismus); міжщелепною контрактурою 

(Intermaxillary contracture) та хронічним болем (Chronic temporomandibular 

disorder pain) [129, 130, 131, 132]. 
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 МКХ є загальноприйнятою класифікацією для кодування хвороб і 

патологічних станів. Так, у США у клінічно модифікованій МКХ-10-КМ 

версії 2017 року простежується принципова різниця у рубриці «М26 

Щелепно-лицеві порушення» [227, 228]. 

 Індексний класифікатор патологічних станів, аномалій, порушень і 

захворювань СНЩС включено «М00-М99 Захворювання скелетно-м’язової 

системи та сполучної тканини» [227]: 

Близько 30 років тому, Вell W у 1983 році запропонував термін 

«Скронево-нижньощелепні розлади», який був прийнятий Американською 

академією вивчення орофаціального болю (American Academy of Orofacial 

Pain, AAOP) [120, 129]. 

 Скронево-нижньощелепні розлади або порушення 

(Temporomandibular disorders, TMD) – це узагальнююче визначення 

гетерогенної групи м’язово-скелетних і нейро-м’язових патологічних станів 

які проявляються порушеннями функції жувальних м’язів і скронево-

нижньощелепного суглоба. Характерними клінічними проявами таких 

патологічних станів є тріада симптомів: 1) м’язевий і суглобовий біль 

різних видів і інтенсивності, 2) наявність суглобових шумів, 3) порушення 

рухів нижньої щелепи: дефлексія та девіація при відкриванні рота [120, 132, 

189, 194, 201]. 

 Американська академія вивчення орофаціального болю розподіляє 

скронево-нижньощелепні розлади і порушення на дві великі категорії: 

суглобові розлади та розлади жувальної мускулатури. Вони проявляються 

наявністю суглобових, головних, вушних, зубних болей, і при цьому 

необхідна їх диференційна діагностика із запальними захворюваннями 

зубів, середнього вуха, пазух носа, невралгіями тощо [212, 213, 214, 226]. 

 Незважаючи на те, що СНЩР характеризуються, в першу чергу як 

«функціональні порушення жувальної системи», окрім функціональних 

розладів ЖМ також включають дегенеративні та запальні захворювання 

СНЩС, а також внутрішньосуглобові порушення, зміщення суглобового 
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диска у різних площинах [40, 87, 135, 136, 189, 194, 212]. Таким чином, 

термін «Скронево-нижньощелепні розлади і порушення» є узагальнюючим 

для означення великої кількості пацієнтів із проблемою порушення функції 

ЖМ і СНЩС. 

Розвиток променевих методів діагностики на сучасному етапі, 

зокрема і магнітно-резонансної томографії, комп’ютерної томографії, а 

також артрографії дозволив провести поглиблену і детальну діагностику 

порушень у СНЩС. Для систематизації отриманої інформації було 

створено ряд класифікацій СНЩР, які базувалися на видах міофасціального 

больового синдрому (Laskin); методиках обстеження і діагностики 

захворювань СНЩС (Bell); запропонована класифікація діагностики 

скронево-нижньощелепних розладів (Clark), класифікація СНЩР 

Американської академії краніомандибулярних порушень (McNeil) [129, 189, 

194, 212]. Базуючись на дослідженні і аналізі діагностичних критеріїв 

СНЩР (The Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, 

RDC/TMD), у 2014 році було опубліковано «Діагностичні критерії СНЩР 

для клінічних і дослідницьких застосувань» (The Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders, DC/TMD) і Таксономічну класифікацію 

СНЩР [184, 185, 200, 213]: 

Тому, формулювання точного діагнозу є одним із основних 

принципів, на яких базується комплексна й багаторівнева система лікування 

СНЩР та їх профілактики. Застосування «Діагностичних критеріїв СНЩР 

для клінічних і дослідницьких застосувань» і таксономічної класифікації 

СНЩР відкриває широкі можливості для проведення та аналізу 

епідеміологічних та клінічних досліджень СНЩР в Україні. 

1.4. Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів із 

дефектами зубних рядів, поєднаних із функціональними розладами 

СНЩС 

 Застосування сучасних методів діагностики та лікування 

функціонадьних розладів СНЩС залишається одним із найважливих 
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завдань сучасної медицини та стоматології зокрема. На сьогодні 

залишається багато невирішених питань, що стосуються структурної 

організації, етіології, патогенезу і лікування захворювань СНЩС [55, 86, 

87]. Згідно з останніми науковими розробками виявлено, що в понад 75 % 

пацієнтів захворювання СНЩС не пов'язані із запальним процесом, а 

зумовлені функціональними порушеннями та розладами [98, 109, 110]. 

 На сьогоднішній день основним діагностичним методом 

при виявленні артропатій залишається рентгенографія, за допомогою якої 

можна визначити патологічні зміни у кісткових структурах суглоба. 

Найбільш інформативними методами вивчення СНЩС є прицільна 

рентгенограма суглоба в боковій проекції, оглядова рентгенограма 

черепа, прицільна рентгенограма скроневої кістки в косій проекції [77, 78, 

79]. 

 Наведені вище рентгенологічні методи (бокова рентгенографія 

за методикою Schuller та бокова рентгенографія за методом Pаrma) 

грунтуються на принципі отримання зображення співставляючи бокові 

проекції, так як серед них найбільш інформативною є сагітальна проекція 

де відбувається патологічна зміна внутрішньої архітектоніки кістки. З іншої 

сторони їхнім основним недоліком є розпізнавання грубої органічної 

патології СНЩС, що є недостатньо ефективним для детального аналізу 

внутрішньосуглобових взаємовідношень, так як рентгенологічне 

обстеження проводять при опущеній нижній щелепі [78, 79]. 

 Патологічні зміни сполучної тканини є генетично обумовлені 

системним процесом, який є описаний у вітчизняній літературі під назвою 

«Дисплазія сполучної тканини» (ДСТ). При порівнянні пацієнтів з 

складними і нескладними формами СНЩС виходить закономірність: в групі 

пацієнтів з обмеженням функції СНЩС ознаки ДСТ зустрічаются частіше, 

ніж у пацієнтів без виражених функціональних розладів. Таким чином, 

результати досліджень дають можливість підтверджувати, що стан 

зубощелепної системи і наявність дефектів зубних рядів є важливими 
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факторами виникнення розладів СНЩС, і це необхідно враховувати при 

діагностиці стану зубощелепного апарату [17, 52, 119, 159]. 

 Вплив зубощелепних деформацій на структури СНЩС та на його 

функцію вже тривалий час обговорюється в науковому та практичному 

середовищі як ортодонтів, так і стоматологів інших спеціальностей. В даній 

роботі проведено аналіз літературних даних з цього питання, наведені 

погляди різних сторін і зроблено висновки, які відповідають сучасному 

стану справ у вивченні цієї проблеми. Протягом багатьох років іде дискусія 

про зв’язок аномалій прикусу і дисфункції СНЩС [25, 58, 63, 73, 103]. 

 Частіше за все початок ортодонтичного лікування без відповідної 

діагностики може призвести до загострення вже наявних порушень у 

СНЩС. У осіб з зубощелепними аномаліями, ортодонтам необхідно більше 

приділяти увагу даної проблеми. Саме ортодонтичне лікування як правило 

не призводить до ліквідації проблем СНЩС і є тільки одним дзвінком 

комплексу лікувальних міроприємств при захворюваннях суглобів [25, 35, 

37, 73, 154, 196, 226]. 

 Відсутність достатньо чіткої рентгенологічної візуалізації складових 

елементів СНЩС зумовлено анатомією суглоба, іноконгурентністю 

суглобової головки та ямки,  близьким розташуванням основи черепа та 

органа слуху  

[10, 95, 140, 148]. Для точної постановки діагнозу та застосування 

коректних методів лікування необхідно провести повний аналіз 

структурних елементів суглоба: 1. Кісткових елементів, до яких належать 

нижньощелепна ямка та суглобовий горбик скроневої кістки, виростковий 

відросток нижньої щелепи. 2. Суглобового диска. 3. Капсули. 4. Фіброзно-

хрящового покриття. 5. М’язів [20, 68, 87]. 

 Близько 80% пацієнтів відзначають прояви дисфункції СНЩС [55, 56, 

87, 203, 204, 205]. За допомогою рентгенологічних методів обстеження 

вивчається стан кісткових елементів суглоба та особливості його будови. 

Виростковий відросток має губчасту структуру та вигляд гомогенного шару 
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компактної кістки, що зумовлено розміщенням кісткових балок і малим 

розміром кістковомозкового простору, зовнішні контури якого рівні та 

гладкі. Шийка виросткового відростка нижньої щелепи побудована 

як трубчаста кістка, суглобова впадина вистилана кортикальною кісткою 

тимпанічної площадки скроневої кістки, а суглобовий горбик - плоскою 

кісткою [23, 40, 52, 117]. 

 Застосування методики зонографії дозволило зменшити променеве 

навантаження на пацієнта у порівнянні з томографією, однак даний вид 

обстеження має і деякі недоліки такі як відсутність достатньо чіткої 

візуалізації елементів СНЩС так як при використанні ортопантомографії 

суглоб зображується в косій проекції, а найбільш інформативно 

відображаються елементи у фронтальній та сагітальній площинах 

одночасно. До прикладу деструкція в передньому напівциліндрі головки 

щелепи може стосуватись як зовнішньої, так і передньої поверхонь, а зміни 

в задньому напівциліндрі належать до внутрішньої поверхонь. Саме тому 

для визначення більш детальної локалізації цих змін необхідно проводити 

комп’ютерну томографію цього з’єднання, яке відображає виросткові 

відростки нижньої щелепи та дозволяє об’єктивно оцінити 

внутрішньосуглобові структурні елементи та їх деформацію [119, 130, 179, 

188]. 

 Принципово відмінною рисою комп’ютерної томографії є можливість 

отримання великої кількості зображень (КТ).  Спіральна комп’ютерна 

томографія (СКТ) створює можливість діагностики СНЩС та оточуючих 

тканин у сагітальній, коронарній та аксіальній площинах, отримати розміри 

та провести об’ємне ремоделювання елементів СНЩC [10, 19, 77, 93]. 

 Серед головних чинників виникнення порушень оклюзійних 

взаємовідношень та розвитку дисфункції СНЩС вказують на масивне 

руйнування коронок зубів, деформації і дефекти зубних рядів, морфо-

функціональні зміни в м’язах щелепно-лицевої ділянки, а також травми 

щелепно-лицевої системи. У пацієнтів середнього віку дисфункція СНЩС 
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часто виникає через втрату зубів, нераціональне ортопедичне лікування або 

ортодонтичне лікування, зниження висоти нижньої третини обличчя [86, 87, 

113, 114]. 

 Зміни у суглобі можуть виникати, також, під впливом загально-

соматичних захворювань. Деякі деструктивні захворювання інфекційного 

ґенезу характеризуються одностороннім ураженням СНЩС, одностороннім 

зменшенням оклюзійної висоти та підвищеною стертістю зубів внаслідок 

підвищеного жувального навантаження з другої. Характерним є збереження 

оклюзійного контакту на всіх групах зубів. Системні деструктивні 

захворювання такі, як ревматоїдний артрит та системна склеродермія – 

характеризуються симетричністю ураження та швидким прогресуванням. 

Рентгенологічно визначається розширення суглобової щілини, нечіткі 

контури і деструкція суглобових поверхонь. Клінічно спостерігається 

порушення оклюзії внаслідок деформації суглобових елементів [139, 154, 

155, 156, 157, 158]. 

 Серед різних патологічних процесів, які впливають на діяльність 

СНЩС , зустрічаються такі, які повністю чи в значній мірі порушують його 

функцію і призводять до різких обмежень відкривання рота. Такі процеси 

можуть супроводжуватися або не супроводжуватися больовими відчуттями, 

незалежно від того чи спричиняють великі незручності хворим і чи потрібне 

невідкладне лікування [26, 119, 206, 207, 208]. 

 Рання діагностика дисфункції СНЩС – досить складна через брак 

характерних клінічних проявів. Патологія локалізується, в основному, в 

суглобовому диску, капсулярно-зв’язковому апараті та спочатку 

проявляється функціональними порушеннями. Потім у патологічний процес 

залучаються кісткові структури суглоба. Глибокпий прикус, дистальний 

зсув нижньої щелепи найчастіше супроводжуєтся м'язово-суглобовими 

дисфункціями, і при обстеженні СНЩС виявляються клацання, хрускіт, 

крепітація в суглобі, односторонній або двосторонній біль при відкриванні 

рота і пальпації [182, 186, 187]. 
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 Клінічними ознаками дисфункції СНЩС більшість дослідників 

вважають – хрускіт у суглобі, зміщення центру оклюзії, біль у суглобі, 

збільшення напруги жувальних м'язів, несиметричне зміщення головок 

СНЩС при відкриванні та закриванні рота [165, 166, 167, 168]. 

 Клінічні прояви характеризуються болем у ділянках жувальних 

м’язів, утрудненням при відкриванні рота після довгої перерви, при 

відкушуванні їжі. Вказані скарги відповідають легкому ступеню м’язово-

суглобової дисфункції СНЩС [129, 184, 227, 232]. Серед загальних скарг 

пацієнтів можна виділити ниючий головний біль, зниження слуху, відчуття 

закладеності у вухах, сльозотечу [18, 75, 93, 198, 199]. 

 Частими проявами патології скронево-нижньощелепного суглоба, які 

вивчались за допомогою клінічних і артроскопічних методів, є 

остеоартрити, що іноді поєднуються з локалізованими синовіітом. У ході 

клінічного обстеження часто виявляється крепітація і клацання суглоба. 

При артроскопії встановлено зменшення відкривання рота і оклюзійної 

підтримки. Болючість СНЩС в бічному відділі, в таких клінічних випадках, 

пов'язана із синовітом; у задньому відділі СНЩС болючість відзначається 

рідше [63, 64, 65]. 

 Гострі розлади СНЩС часто супроводжуються клацанням при 

широкому відкриванні рота, крепітацією, тризмом, зміщенням контактів 

при центральному співвідношенні щелеп, хрускотом, болем при 

відкриванні рота, остеоартритними змінами [88, 89, 100, 101]. 

 У випадку односторонньої відсутності зубів – змінюється положення 

нижньої щелепи, що підтверджено даними томограм. На стороні 

відсутності зубів суглобова головка зміщується вперед, униз та медіально. 

Таке зміщення призводить до перерозтягнення зв’язкового апарату суглоба 

та стискання і гіпермобільності суглобового диска з виникненням шумових 

ефектів [67, 92, 93, 99]. На протилежному боці суглобова головка частково 

зміщується дистально і уверх, що також призводить до стискання 

суглобового диска у відповідних ділянках. Такі зміни в зубощелепному 



47 
 

апараті призводять до формування в пацієнта вимушеної оклюзії, яка у 

свою чергу може бути прийнятною і досить тривалий час за рахунок 

компенсаторних процесів не викликати виражених суб’єктивних відчуттів. 

Подальший розвиток цієї патології супроводжується виникненням 

неприйнятної оклюзії, яка супроводжується яскравою клінічною 

симптоматикою, що формує симптомокомплекс м’язово-суглобової 

дисфункції [72, 84, 96, 124]. 

 Отримані результати вказують на необхідність підвищення уваги 

лікарів-стоматологів до пацієнтів із скронево-нижньощелепними 

розладами. Обстеження таких пацієнтів повинно бути комплексним із 

залученням додаткових методів дослідження та спеціалістів інших галузей 

медицини і обов’язково проходити у співпраці з пацієнтом для можливості 

подальшого спостереження за ним та уникнення можливих ускладнень і 

непорозумінь [12, 13, 111, 112, 114, 115]. 

 Головною метою лікування пацієнтів із розладами СНЩС є усунення 

больових явищ та функціональних розладів СНЩС [65, 87, 103, 123, 196]. 

Існують три основні напрямки в лікуванні пацієтів: консервативні 

(медикаментозні і немедикаментозні), хірургічні та комбіновані методики. 

Консервативна терапія передбачає використання анальгетиків, нестероїдних 

протизапальних лікарських засобів, застосування фізіотерапії. Для корекції 

больового синдрому, спричиненого емоційними чинниками позитивний 

клінічний ефект має застосування антидепресантів транквілізаторів, 

анксіолітиків. З метою усунення больового синдрому ефективним є 

застосування нестероїдних протизапальних засобів (вольтарен, ібупрофен, 

німесил, целебрекс).  

 Вітаміни групи В рекомендовано застосовувати у гострий період 

захворювання з метою покращення метаболізму периферичних нервів 

(нейромультивіт, мільгама) [81, 208, 209, 210, 230]. 
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 Важливою складовою припинення розвитку розладів СНЩС є 

нормалізація оклюзії, а саме, вибіркове пришліфовування зубів та усунення 

дефектів зубних рядів. 

 Під словом «оклюзія» зазвичай мають на увазі один із видів 

артикуляції, який характеризується змиканням зубних рядів або окремих 

груп зубів на протязі певного періоду часу. Динамічний стан нижньої 

щелепи обгрунтовується переміщенням її у просторі, а статичний — 

змиканням зубних рядів. При правильній оклюзії повинні мати місце 

фактори розмикання, або дизокклюзії, оскільки їх відсутність сприяє появі 

на поверхні зубів антагоністів в ділянці підвищеної стертості [74, 148, 157, 

160]. Існують три види оклюзії: передня, бічна і центральна. Змикання 

зубних рядів під час висування уперед називається пердньою оклюзією 

нижньої щелепи, а бічною оклюзією — змикання зубних рядів під час 

бокових переміщень. Центральна оклюзія ж характеризується положенням 

суглобової головки в суглобовій ямці та скороченням власне жувальних та 

передніх пучків скроневих м’язів [3, 93, 147, 148, 149, 173, 178, 180]. При 

умові нормального функціонування всі компоненти жувального апарату – 

зуби, скронево-нижньощелепні суглоби та м’язи, знаходяться у стані 

рівноваги [34, 87, 125, 182]. Стабільне положення нижньої щелепи 

забезпечується оклюзійними контактами між зубними рядами. Зуби також 

утворюють направляючі площини для різноманітних рухів нижньої щелепи. 

Скронево-нижньощелепний суглоб створює направляючі площини 

для рухів нижньої щелепи [24, 34, 87, 148]. 

 Втрата жувальних зубів супроводжується заниженням оклюзійної 

висоти, що призводить до зміни положення суглобових відростків нижньої 

щелепи [87, 222, 226]. Латій АА і співавт. вивчали дію позаротової тяги на 

структурні елементи СНЩС [46, 48, 50]. Було встановлено зміни в ділянці 

склепіння суглобної ямки: зменшення компактної кісткової пластинки та 

резорбцію суглобової ямки. Компенсація надмірного навантаження та тиску 

відбувалась за рахунок суглобного диску, що змінив свою структуру у 
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вигляді зменшення, деформації і порушення організації пучків колагенових 

волокон та збільшення кількості судин. Після припинення дії тяги було 

виявлено покращення морфологічної будова диску, проте повного 

відновлення тканин так і не відбулося. Також необхідно зазначити, що при 

зміні оклюзії, внаслідок некоректної ортопедичної реабілітації пацієнтів 

може виникати дисфункція СНЩС [3, 17, 75, 76].  

 На думку ВА Хватової патогенез дисфункції при оклюзійних 

порушеннях проявляється у відповідь на появу оклюзійних перешкод [103, 

104, 105]. М'язова асиметрія, що виникає при цьому, і топографія 

суглобових голівок призводять до травми нервових закінчень капсули 

суглоба та порушення гемодинаміки тканин СНЩС. Постійна робота 

латеральних крилоподібних м'язів спрямована на виключення шкідливих 

зубних контактів, проте їх хронічна робота призводить до гіперактивності, 

функціональних перевантажень і в результаті - до больового спазму та в 

подальшому навіть до вивиху внутрішньосуглобового диска.  

 ВА Хватова на основі застосування сучасних методів досліджень у 

вивченні захворювань СНЩС ввела в класифікацію такі функціональні 

порушення як неправильне положення голівки та диска, підвивих та вивих 

суглобового диска, пролапс [103, 151, 197].  

 У переважної більшості пацієнтів причиною виникнення синдрому 

больової дисфункції СНЩС були різні порушення в зубощелепній системі, 

що виникали внаслідок порушень оклюзійних співідношень внаслідок 

некоректного ортопедичного, терапевтичного чи хірургічного лікування, 

маніпуляцій при широко відкритій ротовій порожнині, при патологічній 

стертості зубів та проявах бруксизму [5, 14, 154, 155, 173]. У 67 % випадків 

одонтогенні порушення відіграють вирішальну роль при розвитку м’язових 

перенапружень. З них у 75 % - оклюзійні порушення і часткова втрата зубів 

із одностороннім типом жування. Гіпертонус жувальних м'язів викликає 

значну компресію суглобових тканин [121, 122, 143, 144, 145, 146]. Це 
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погіршує функціональний стан суглоба і сприяє виникненню патологічного 

процесу.  

При порушенні прикусу страждає нервово-м’язовий комплекс в 

цілому, так як опорний апарат зубів, жувальні м'язи і СНЩС утворюють 

єдину функціональну підсистему, яка контролюється центральною 

нервовою системою і виконує саморегуляцію всіх складових елементів. У 

цій системі СНЩС має широкі компенсаторні можливості [96, 100, 101, 199, 

219]. 

 Наприкінці ХХ ст. розвинулася теорія психофізіологічного 

походження синдрому больової дисфункції СНЩС [102, 104, 105, 160]. 

Пацієнти з синдромом больової дисфункції більше схильні до стресу, ніж 

здорові люди. Отже, підвищена активність жувальних м’язів може 

виникнути внаслідок напруження центральної нервової системи. На 

периферії її дія виявляється у вигляді парафункцій і бруксизму, що 

призводить до відчуття втоми жувальних м’язів, спазму і розвитку 

симптомів синдрому больової дисфункції.  

 Одним із консервативних методів лікування дисфункції СНЩС є 

ортопедичне лікування за допомогою оклюзійних шин. Метою такого 

лікування дисфункцій СНЩС є усунення чинників, які викликають 

функціональні порушення в суглобово-м'язовому комплексі [24, 32, 38, 223, 

234, 235, 236, 237].  

 Оклюзійна корекція при суглобово-м'язовій дисфункції базується на 

аналізі оклюзійних співвідношень, кондилографії та реєстрації рухів 

нижньої щелепи, аналізі стану і співвідношень елементів СНЩС за 

результатами ортопантомографії, КТ, МРТ, електроміографії жувальних 

м'язів. 

 Головним завданням ортопедичних методів лікування пацієнтів із 

скронево-нижньощелепними розладами є правильність створення 

оклюзійних контактів зубних рядів та нормалізація рухів нижньої щелепи 

[22, 35, 89, 118, 164, 169, 171]. Запропонована ВМ Новіковим методика 
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підбору роз’єднуючих та центруючих шин-кап при дисфункції м'язово-

суглобового апарату базується на індивідуальному підході до комплексного 

лікування захворювань СНЩС [66, 67, 68, 69, 70].  

 У деяких клінічних ситуаціях за відсутності позитивного ефекту 

консервативного лікування дисфункції СНЩС може застосовуватися 

оперативне лікування. Однак, при застосуванні артроскопії або відкритого 

хірургічного доступу до елементів СНЩС можуть виникати помилки і 

ускладнення під час оперативного втручання, зумовлені складною 

топографо-анатомічною будовою СНЩС, можливістю ураження гілок 

лицевого нерва, привушно-жувальної і глибокої ділянок щелепно-лицевої 

системи [93, 141, 159, 165, 166, 167, 168, 223]. Тому, на даний час активно 

розробляються і впроваджуються сучасні хірургічні технології, які є 

малоінвазивними, атравматичними і косметичними [102, 103, 141, 218, 231, 

232]. 

 Саме тому, на думку більшості хірургів, основним недоліком 

сучасних хірургічних методів є їх травматичність, необхідність широкого 

розсічення тканин, нерідко з перетином сухожиль, м'язів, кровоносних 

судин, широкого оголення кісткових структур та ін. У зв'язку з цим 

сьогодні активно обговорюються питання зниження агресивності 

хірургічних втручань, Фізіотерапевтичне лікування дисфункціональних 

станів СНЩС включає електрофорез, діадинамоелектрофорез (з 

анестетиками, гормонами та інше), лазерну і магнітотерапію, через шкірну 

електронейростимуляцію, голкорефлексотерапію, УВЧ-терапію, 

магнітотерапію, електро-міостимуляцію, які поєднанні з лазерним 

опроміненням [4, 5, 6, 11, 84, 87]. 

 Отже, у переважній більшість публікацій результатів досліджень 

лікування пацієнтів із функціональними розладами і захворюваннями 

СНЩС вказано на необхідність проведення комплексних методик 

лікування. Складні поліетіопатогенетичні механізми і різноманітність 

клініки дисфункцій СНЩС зумовлюють необхідність детального 
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клінікофункціонального та рентгенологічного дослідження м'язово-

суглобового комплексу, консультації, обстеження та проведення лікування 

пацієнтів лікарями різних спеціальностей [33, 37, 121, 128, 137, 170, 172]. 

Спостереження багатьох авторів засвідчили, що порушення функції СНЩС 

зумовлене не слабкістю зв’язок, а змінами складного нервово-м’язового 

механізму, який контролює та регулює всі рухи у суглобі [87, 184, 185, 186, 

187].  

Аналізуючи дані літератури та тенденції еволюційного розвитку 

науково-дослідних робіт різних шкіл і напрямів, можна зробити висновки 

про складність процесів, що призводять до дисфункції СНЩС [55, 56, 66, 

87, 115]. 

Отже, питання впливу патології зубощелепної системи на функцію 

СНЩС потребує подальшого вивчення і посиленої уваги зі сторони 

науковців і практичної стоматології. Проблема вивчення причин і 

діагностики розвитку розладів СНЩС потребує подальшого вдосконалення 

і застосування сучасних методик лікування [161, 162, 177, 178, 180, 190, 

192, 193].  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Характеристика і розподіл пацієнтів на групи 

При проведенні роботи було обстежено 160 пацієнтів з дефектами 

зубних рядів, віком 25-65 років. 

За клінічними особливостями і застосованими методами лікування 

хворі були розподілені на такі групи:  

1 група – пацієнти з інтактними зубними рядами або з дефектами 

зубних рядів без зубощелепних деформацій і без порушень і розладів 

СНЩС (40 осіб) 

2 група – пацієнти з дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями, порушеннями СНЩС, обстежені і ліковані 

загальноприйнятими методами (60 осіб) 

3 група – пацієнти з дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями, порушеннями зі сторони СНЩС, обстежені і ліковані 

запропонованими методами з застосуванням індивідуального підходу, 

артикуляційної системи і 3D технологій (60 осіб). 

 Терміни спостережень: до лікування, через 1, 3, 6 і 12 місяців після 

лікування. 

  Розподіл пацієнтів за віковими групами, згідно класифікації ВООЗ 

був наступним (табл. 2.1). 

 1 група: 25-44 роки - 32 пацієнти, 44-60 років – 8 пацієнтів; 

 2 група: 25-44 роки – 38 пацієнтів, 44-60 років – 17 пацієнтів, 60-75 

років – 5 пацієнтів; 

 3 група: 25-44 роки – 42 пацієнти, 44-60 років – 15 пацієнтів, 60-75 

років – 3 пацієнти. 

 За статтю у 1 групі було 27 жінок (16,88 %) і 13 чоловіків (8,13 %).  
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 У 2 групі переважали жінки, їх було 43 (26,88 %) і 17 – чоловіків 

(10,63 %). 

 У 3 групу пацієнтів було включено 39 жінок (24,38 %) і 21 чоловіка 

(13,13 %) (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених пацієнтів трьох груп за віком і статтю 

Групи Вік Стать 

 25-44 44-60 60-75 жінки чоловіки 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 32 20 8 5   27 16,88 13 8,13 

2 38 23,75 17 10,6 5 3,13 43 26,88 17 10,63 

3 42 26,25 15 9,38 3 1,88 39 24,38 21 13,13 

 

 

Слід зазначити, що в групах пацієнтів молодого і середнього віку 

переважали жінки з функціональними порушеннями і розладами СНЩС, в 

групах 2, 3. 

 

2.2. Клінічні методи обстеження пацієнтів 

При обстеженні пацієнтів були застосовані загальноклінічні методи, 

які включали скарги, детальний анамнез захворювання, проведених методів 

лікування, анамнез життя, оцінювали позаротовий та внутрішньоротовий 

огляд, пальпація, перкусія, зондування;  

Стан тканин пародонту - ступінь рухомості зубів, ступінь атрофії 

альвеолярного відростка, індекс кровоточивості ясен РВІ, індекс гігієни 

Sillness-Loe. 

Стан твердих тканин зубів оцінювали за класифікаціями Блека та 

МОД. 
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Проводили аналіз величини і локалізації дефектів зубних рядів, виду 

прикусу;  

Оцінювали ступінь атрофії коміркового відростка беззубих ділянок в 

ділянці дефектів зубних рядів;  

Проводили вивчення деформацій зубних рядів на основі аналізу 

діагностичних моделей. 

Застосовували рентгенологічні методи, зокрема прицільну та 

ортопантомографію, 3D конусно-променеву комп’ютерну томографію 

СНЩС. 

Одним із основних методів діагностики стану СНЩС була 

кондилографія, а саме застосування артикуляційної системи “Cadiax 

Compact”. 

Для діагностики оклюзійних співвідношень, застосування 

віртуального артикулятора та виготовлення сучасних естетичних кап і 

конструкцій зубних протезів використовували інтраоральний сканер - 3D 

3SHAPE Тріос.  

У всіх пацієнтів діагноз дефектів зубних рядів встановлювався за 

класифікацією Кенеді, зубощелепних деформацій – за класифікацією Є.І. 

Гаврилова, функціональних порушень і захворювань СНЩС за 

класифікацією Є Петросова. До функціональних розладів СНЩС відносили 

синдром больової або м’язово-суглобової дисфункції СНЩС, спричинені 

різннми етіологічними чинниками, такими як оклюзійні порушення, 

зміщення суглобового диска, бруксизм та ін.  

Результати обстеження заносилися у розроблену індивідуальну 

«Карту обстеження пацієнтів з дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями і функціональними розладами СНЩС» (Додаток В), яка 

включала такі розділи: детальний анамнез пародонтального лікування, 

ендодонтичного лікування, анамнез і особливості ортодонтичного 

лікування, ортопедичного лікування та аналіз вертикальних, сагітальних і 

трансверзальних рухів нижньої щелепи. Запропонована «Карта обстеження 
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пацієнтів з дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і 

функціональними розладами СНЩС», в якій враховано скарги на: 

порушення функції жування, мови, естетики при різних видах дефектів 

зубних рядів, а також на порушення функції СНЩС: скутість зранку або 

ввечері, хрускіт, обмеження рухів нижньої щелепи, зокрема відкривання 

рота (Додаток В). 

 Значна увага зверталася на стоматологічний анамнез, який ми 

розділили на детальну оцінку якості попереднього лікування (терміни, 

якість). 

Анамнез пародонтального лікування, який враховував рівень і 

контроль гігієни ротової порожнини, дати попереднього лікування, методи 

лікування, тривалість лікування. 

Анамнез ендодонтичного лікування, а саме, методи лікування, дати 

лікування, контроль за допомогою рентгенографічного дослідження за 

попередніми знімками. 

Анамнез ортодонтичного лікування - терміни, апарати, тривалість. 

Анамнез ортопедичного лікування - підготовка до ортопедичного 

лікування, терміни, конструкції.  

Анамнез порушень функції СНЩС і методи діагностики та лікування 

– деталізовано різні види болі, клацання в суглобі, обмеження рухів 

нижньої щелепи. 

 Клінічно стан СНЩС і жувальних м’язів оцінювався на основі: 

вивчення вертикальних рухів нижньої щелепи: величини максимального 

відкривання, терміни втрати зубів, S - подібні зміщення, головні болі, 

сагітальні рухи нижньої щелепи: обмежені чи необмежені, трансверзальні 

рухи, їх симетричність, заблоковані чи не заблоковані. 

При виконанні роботи застосовували основні і допоміжні методи 

обстеження пацієнтів, а саме: 

-суб’єктивні і об’єктивні методи обстеження пацієнтів; 

-аналіз величини і локалізації дефектів зубних рядів, вид прикусу;  
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-стан пародонту оцінювали на основі показників ступеня патологічної 

рухливості зубів, ступінь оголення шийок зубів; 

-стан твердих тканин зубів, які обмежують дефект з медіальної і 

дистальної сторони; 

-ступінь атрофії коміркового відростка беззубих ділянок; 

-наявність деформацій зубних рядів на основі аналізу діагностичних 

моделей. 

При обстеженні пацієнтів і оцінці результатів запропонованого 

лікування нами було використано наступні клінічні методи досліджень: 

стан тканин пародонта опорних зубів: глибина ясенних кишень і рівень 

прикріплення ясен, індекси РІ, РМА, гігієни і кровоточивості ясен РВІ, 

пробу Шиллера-Писарева, ступінь рухомості зубів, стан твердих тканин 

зубів, наявність пломб, дефектів твердих тканин, а також прицільна 

рентгенографія та ортопантомографія. 

Нами було проведено оцінку стану тканин пародонта зубів, які 

підлягали реставрації і шинуванню, стан їх твердих тканин, наявність пломб 

чи дефектів твердих тканин. У всіх пацієнтів діагноз захворювань тканин 

пародонту встановлювали за класифікацією МФ Данилевського (1994). 

Глибину ясенних кишень вимірювали за допомогою пародонтального 

зонда, і на кожному зубі проводили по 4 - 6 замірів. Рівень прикріплення 

ясен визначали від емалево-цементної границі до дна ясенної кишені.  

Оцінку загального стану тканин пародонта пацієнтів проводили за 

допомогою індексів РІ та РМА. Для визначення індексу РІ обстежували всі 

зуби (окрім 3 молярів), додавали значення індексів і ділили їх на кількість 

обстежених зубів. Оцінку здійснювали таким чином: 0-0,2 клінічно 

незмінені ясна, 0,1-1,0 – легкий гінгівіт, 1,0-3,0 – середній і І ступінь 

генералізованого пародонтита, 1,5-4,0 – ІІ ступінь пародонтиту, 4,0-8,0 – ІІІ 

ступінь пародонтиту.  

Для оцінки стану тканин пародонта зубів, які включали в шини, а 

також у тимчасові і постійні конструкції використовували індекс 
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кровоточивості ясенних сосочків РВІ, індекс гігієни та пробу Шиллера-

Писарева. 

Індекс РВІ (кровоточивості ясенних сосочків) визначали за 

допомогою гудзикуватого зонда, яким здійснювали зондування ясенних 

сосочків із оральної і з вестибулярної поверхонь зубів протилежних сторін 

щелеп визначали бали і вираховували середнє значення.  

Пробу Шиллера-Писарева проводили для визначення ефективності 

протизапальної терапії, показник вираховували в балах, які відображають 

йодне число Свракова. 

Для визначення гігієнічного індексу в ділянці шинованих зубів нами 

використано гігієнічний індекс Sillness – Loe, за яким визначали наявність 

зубного нальоту на дистальній, медіальній, вестибулярній та язиковій 

поверхні, за 4 бальною системою визначали бали та ділили отриману суму 

на 4.  

 

2.3. Методи дослідження стану СНЩС, запису рухів нижньої 

щелепи та аналізу у 3D сканері 

Діагностика стану СНЩС проводилася за допомогою 

артикуляційного комплексу “Cadiax Compact” (Amann-Girrbach). 

Артикуляційний комплекс включає електронний апарат для реєстрації рухів 

суглобових головок нижньої щелепи “Cadiax Compact”, лицеву дугу для 

верхньої щелепи, реєстраційну дугу для нижньої щелепи, відбиткову ложку 

зі стержнемдо нижньої дуги, датчики для зчитування рухів суглобових 

головок і принтер для друку кондилограм. Окрім цього, у даний комплекс 

входить індивідуальний (Artex SL) і середньоанатомічний артикулятор 

(Artex CN). 

Дана система використовувалася нами для діагностики і для 

реєстрації функціональних параметрів СНЩС, а саме траєкторії рухів 

суглобових головок нижньої щелепи, необхідних для індивідуального 

налаштування артикуляторів (рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Накладені лицеві дуги для верхньої і нижньої щелеп для  

                запису рухів суглобових головок (кондилограми) за  

                допомогою “Cadiax Compact” у хворої А. 

 

 

За допомогою артикуляційної системи “Cadiax Compact” отримували 

запис і здійснювали аналіз біомеханічних параметрів скронево-

нижньощелепного суглоба, а також діагностику стану суглоба і жувальних 

м’язів. При цьому індивідуально визначали сагітальні і трансверзальні 

суглобові кути правого і лівого СНЩС і траєкторію сагітальних і 

трансверзальних суглобових шляхів. При застосуванні артикуляційної 

системи ми якісно і кількісно оцінювали стан СНЩС та жувальних м’язів, 

діагностували функціональні розлади, запально-дистрофічні зміни в 

СНЩС. Також, ми визначали передчасні оклюзійні контакти, які 

провокували розвиток функціональних розладів СНЩС, зміщень 

суглобового диска, підвищеної активності жувальних м’язів. проводили 

аналіз стану зубо-щелепної системи до і після ортопедичного або 

ортодонтичного лікування.  
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Зокрема, при обстеженні пацієнтів за допомогою артикуляційного 

комплексу “Cadiax Compact”, нами визначалися якісні і кількісні 

характеристики біомеханічних параметрів скронево-нижньощелепного 

суглоба. Серед кількісних показників, основна увага зверталася на величину 

сагітального і трансверзального суглобових шляхів правого і лівого 

суглобів, а також величину сагітального і трансверзального суглобових 

кутів, показники яких встановлювали в індивідуальні артикулятори. 

Величину рухів у СНЩС оцінювали при протрузійних рухах нижньої 

щелепи, при бічних рухах вправо і вліво, а також при максимальному 

відкриванні рота (опусканні нижньої щелепи). Серед якісних показників 

кондилограм аналізували екскурсійний та інкурсійний рухи суглобових 

головок, які в нормі перекриваються один другим при протрузії, медіотрузії 

вправо і вліво та вертикальних зміщеннях нижньої щелепи. Проводилося 

вивчення і аналіз показників траєкторій суглобових шляхів, а саме 

симетричності рухів правого і лівого СНЩС при зміщенні нижньої щелепи 

в сагітальній і вертикальній площині. При відсутності патології СНЩС у 

пацієнтів протрузійні і вертикальні рухи суглобових головок нижньої 

щелепи характеризувалися симетричними за нахилом і величиною 

(амплітудою) справа і зліва суглобовими шляхами. При висуванні нижньої 

щелепи вперед оцінювали симетричність довжини, вираженість кривизни 

зміщення суглобових головок, накладання руху головки вперед і назад. При 

медіотрузійних рухах нижньої щелепи оцінювали характер зміщення 

суглобової головки з протилежної до зміщення сторони і порівнювали 

величину трансверзального суглобового шляху, симетричність і кривизну з 

обидвох сторін. Вертикальні рухи нижньої щелепи оцінювали клінічно при 

записі кондилограм, а також їх симетричність, вираженість кривої та 

довжину. За даними параметрами оцінювали стан СНЩС, наявність 

суглобової дисфункції і характер зміщення суглобового диска (медіально, 

дистально, латерально), наявність у пацієнта мязово-суглобової дисфункції, 

підвищеного спазму жувальних м’язів. Отримані результати кондилограм 
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дозволяють провести індивідуальне виготовлення запропонованих 

конструкцій шин-капп із поступовим виведенням суглобового диска і 

нижньої щелепи до необхідного положення. За результатами аналізу 

біомеханічних параметрів СНЩС у нормі, за даними Slavichek R величина 

протрузійних рухів СНЩС складає межах 10-14 мм, вертикальних рухів – 

10-16 мм, і трансверзальних – 8-12 мм [222].  

Також, для діагностики стану СНЩС застосовували сучасні 

рентгенологічні методи, зокрема ортопантомографію або 3D комп’ютерну 

томографію.  

Для оцінки стану зубних рядів, оклюзійних співвідношень, аналізу 

розмірів дефектів зубних рядів, а також для виготовлення шин-капп нами 

застосовувався 3D сканер UP 3D. У даному сканері проводили сканування 

моделей або відбитків для отримання цифрових моделей і моделювання 

запропонованих незнімних естетичних шин-капп в цифровому варіанті 

(рис. 2.2, 2.3) 

 

 

Рис. 2.2. 3D сканер UP3D для сканування моделей і моделювання шин 

капп. 
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Рис. 2.3. Сканування моделі нижньої щелепи в сканері UP3D пацієнта 

В. 

 

Методика сканування полягає в наступному. Перед початком роботи 

проводиться калібрування сканера. У спеціальний тримач для моделі 

встановлюється і закріплюється гіпсова модель або в спеціальний тримач 

для відбитка встановлюється відбиток. В меню комп’ютера виводиться 

програма роботи 3D сканера і він включається в режим сканування. Після 

сканування записуються дані пацієнта, зберігаються цифрові моделі і 

проводиться їх аналіз. Ми вимірювали розміри дефектів у горизонтальній і 

вертикальній площині, нахил зубів, наявність вертикальних, 

мезіодистальних, вестибулооральних зміщень. Наступним етапом було  

моделювання запропонованої конструкції шини-каппи і її виготовлення і 

фрезерування з пластмаси, або фрезерування з воску і заміна воску на 

естетичну пластмасу. 

На основі отриманих результатів і аналізу створюються можливості 

для формування стійких оклюзійних співвідношень та планування і 

проведення наступного лікування з застосуванням оклюзійних шин.  
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2.4. Методи статистичної обробки 

Для об’єктивної оцінки ступеня вірогідності отриманих результатів 

використано варіаційно-статистичний метод із застосуванням пакету 

статистичних програм “Microsoft Excel – 2015” і “Statistica-8,0”. 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили, вираховуючи 

середню арифметичну (М), середню похибку середньої арифметичної 

величини (m), достовірність результатів (р). Отримані результати вважались 

достовірними при коефіцієнті вірогідності меншому за 0,05.  
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕФЕКТАМИ 

ЗУБНИХ РЯДІВ І ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ СКРОНЕВО-

НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА 

 

3.1. Особливості клінічної картини у пацієнтів з дефектами зубних 

рядів, ускладненими розладами скронево-нижньощелепного суглоба 

Нами вивчено особливості клінічної картини в пацієнтів із дефектами 

зубних рядів, поєднаними зі зубощелепними деформаціями і 

функціональними розладами СНЩС. У обстежених пацієнтів стан 

зубощелепної системи визначали, оцінюючи стан тканин пародонта зубів, 

які обмежували дефект зубного ряду, вид прикусу, стан слизової оболонки 

беззубих ділянок коміркового відростка, а також стан СНЩС. Важливу 

роль при обстеженні відігравав характер скарг хворих, з якими вони 

звернулися в клініку ортопедичної стоматології. При цьому враховували 

скарги на порушення функції жування, естетики, мови, наявність, 

тривалість, інтенсивність та характер болю в ділянці СНЩС. При 

проведенні об’єктивного обстеження оцінювали зовнішній вигляд хворих, 

симетричність та пропорційність обличчя, характер і ступінь відкривання 

рота, проводили пальпацію СНЩС і жувальних м’язів для виявлення 

функціональних розладів СНЩС.  

Отже, пацієнти з дефектами твердих тканин і зубних рядів, 

зубощелепними деформаціями, захворюваннями тканин пародонта та 

іншою ортопедичною патологією у поєднанні з розладами СНЩС 

потребують специфічного підходу при діагностиці і виборі методів 

лікування, які б забезпечили нормалізацію оклюзійних, м’язових і 

суглобових співвідношень. 

Тому, на даний час необхідно проводити детальну діагностику і 

враховувати проведене попереднє стоматологічне лікування з метою 
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планування комплексного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і 

захворюваннями СНЩС. 

При проведенні дослідження на початковому етапі і обстеженні 60 

пацієнтів із дефектами зубних рядів нами встановлено, що у більшості 

пацієнтів спостерігаються дефекти зубних рядів у бічній ділянці (46 

пацієнтів, 76,7 %) та у 14 пацієнтів (23,3 %) наявні поєднані дефекти в 

боковій та фронтальній ділянках. Встановлено, що дефекти зубних рядів 

верхньої щелепи було виявлено у 34 хворих (56,7 %), а на нижній щелепі у 

26 пацієнтів (43,3 %). Серед обстежених переважали пацієнти з 

включеними дефектами зубних рядів у бічній ділянці 3 класу за Кеннеді (33 

пацієнти, 55,0 %) та з двобічними дистально необмеженими дефектами 1 

класу за Кеннеді (18 пацієнтів, 30,0 %). У 9 пацієнтів (15,0 %) було 

виявлено однобічні дистально необмежені дефекти - 2 клас за Кеннеді.  

Необхідно зазначити певні типові скарги при різних видах дефектів 

зубних рядів за Кеннеді, які залежать від локалізації, стану зубів, що 

обмежують дефекти зубного ряду. При цьому найбільш типовими скаргами 

пацієнтів були на порушення функції жування у всіх пацієнтів та 

порушення мови і у меншій мірі на порушення естетичного вигляду. При 

клінічному аналізі рухів нижньої щелепи обстежених пацієнтів 

встановлено, що у більшої половини пацієнтів (65,0 %) відзначали 

блокування рухів нижньої щелепи і їх порушення при сагітальних і 

трансверзальних зміщеннях. 

 

3.2. Результати обстеження пацієнтів з дефектами зубних рядів та 

функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглобу 

Використовуючи розроблену нами «Карту обстеження пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними 

розладами СНЩС» з метою детального обстеження і планування методів 

діагностики і лікування нами проведено аналіз попередніх методів 

лікування і діагностики в кожного пацієнта індивідуально.  
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Встановлено, що ендодонтичний анамнез (методи, терміни 

ендодонтичного лікування) знали 55,0 % пацієнтів, але детально (наявність 

рентгенограм до і після лікування, використані матеріали і методики, чіткі 

терміни і послідовність лікування) тільки – 36,7 %.  

Про пародонтальний анамнез (стан гігієни ротової порожнини, 

методи і терміни зняття зубних відкладень, професійна гігієна ротової 

порожнини, кровоточивість ясен) у загальному знали 70 % обстежених, а 

більш детально – тільки 28,3 % (терміни лікування захворювань тканин 

пародонту, наявність рентгенограм, методи лікування місцеві і загальні).  

Про попереднє ортодонтичне лікування знали 33,3 % (терміни і види 

апаратів), а пацієнти молодого віку більш детально – 21,7 % (терміни, 

методи лікування, ретенційний період).  

Найбільший відсоток склала інформація пацієнтів про проведене 

ортопедичне лікування – 83,3 % (терміни і види ортопедичних 

конструкцій), а детально знали про особливості наданого попереднього 

ортопедичного лікування – 61,7 % обстежених (методи підготовки до 

ортопедичного лікування, стан твердих тканин і пародонту опорних зубів, 

наявність рентгенограм, стан гігієни конструкцій, вартість ортопедичного 

лікування) (рис. 3.1).  

Слід відзначити, що про стан і патологічні прояви порушень СНЩС 

лікарі-стоматологи опитують найменше пацієнтів, і цей відсоток становив 

16,7 %, однак, точні дані про стан СНЩС наводили лише 13,3 % пацієнтів. 

Отримані клінічні результати вказують, що лікарі-стоматологи звертають 

недостатню увагу при обстеженні пацієнтів із дефектами зубних рядів, 

поєднаними з зубощелепними деформаціями на стан СНЩС і відповідно 

оклюзійні співвідношення.  

Вивчаючи стан СНЩС та жувальних м’язів клінічно ми враховували 

при рухах нижньої щелепи у вертикальній площині: величину 

максимального опускання та S - подібні зміщення, наявність та характер 

болі; при сагітальних рухах нижньої щелепи: обмежені чи необмежені рухи 
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нижньої щелепи, болі в суглобах, симетричність; при трансверзальних 

рухах на симетричність та заблокованість рухів у СНЩС.  

Нами встановлено такі особливості клініки при обстеженні СНЩС за 

запропонованою картою: у 53,3 % пацієнтів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Отримані результати проведених методів лікування у 

обстежених пацієнтів за даними зібраного анамнезу. 

 

спостерігалася періодично скутість і обмеження рухів н/щ вввечері; у 8,3 % 

пацієнтів виявляли хрускіт в ділянці суглоба; у 36,7 % пацієнтів відзначали 

S-подібне опускання нижньої щелепи; 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 55 обстежених пацієнтів (91,7 

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

СНЩС (рис. 3.2). 

При детальному обстеженні пацієнтів з приводу наявності 

захворювань і функціональних розладів СНЩС нами виявлено наступну 

динаміку. У пацієнтів із різними дефектами зубних рядів нами встановлено, 

що синдром дисфункції СНЩС виявляється найбільш часто і не всі 
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пацієнти звертають на даний вид патології значну увагу. При обстеженні 

також враховували скарги пацієнтів на наявність головного болю, різких 

болей в СНЩС при певних рухах нижньої щелепи, зниження слуху, 

важкість рухів нижньої щелепи ввечері, та S – подібне опускання нижньої 

щелепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Прояви виявлених порушень СНЩС, виявлені у обстежених 

пацієнтів. 

 

На наступному етапі дослідження серед 120 пацієнтів при 

деталізованому обстеженні СНЩС нами було виявлено синдром дисфункції 

СНЩС у (110) 91,7 %, артроз – у (10) 8,3 %. 

Обстежені пацієнти, у яких було виявлено синдром дисфункції 

СНЩС скаржилися на часті головні болі, ниючий біль у ділянці суглоба. 

Також виявлялися скарги на скутість і обмеженість рухів нижньої щелепи, 

при широкому відкриванні рота, під час прийому жорсткої їжі. Інколи 

пацієнти відчували іррадіацію болей у вухо, скроню; клацання у скронево-

нижньощелепному суглобі; зниження слуху; а також скутість та біль у 
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жувальних м’язах вввечері. Провокуючими факторами пацієнти вважали – 

нервове перенапруження, прийом жорсткої їжі чи широке відкривання рота, 

відмічали прояви дисфункції після ортодонтичного лікування у пацієнтів 

молодого віку, а також прояви нічного бруксизму. Типові скарги пацієнтів 

із дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями та синдромом 

дисфункції СНЩС представлені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Скарги пацієнтів із дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями, поєднані з синдромом дисфункції СНЩС 

 

 

Симптоми 

Обстежені 

Хворі з де-

формаціями, 

n = 120 

Абс. % 

Головний біль (постійний, ниючий) 110 91,7 

Біль у ділянці суглоба 110 91,7 

Тривалий перебіг 95 79,2 

Біль при рухах нижньої щелепи 87 72,5 

Біль при широкому відкриванні рота 93 77,5 

Біль іррадіює у вухо, скроню, тімяну ділянку, 

потилицю 

48 40,0 

Клацання у скронево-нижньощелепному 

суглобі 

39 32,5 

Зниження слуху 8 6,7 

Відчуття скутості та болю в жувальних м’язах  82 68,3 

 

У всіх 110 пацієнтів із дисфункцією спостерігали болі в ділянці 

СНЩС, що складало 91,7 % від всіх обстежених з патологією суглоба, 
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тривалий перебіг захворювання (79,2 %). У значної частини обстежених 

було виявлено болі при рухах нижньої щелепи (72,5 %), болі при широкому 

відкриванні рота (77,5 %), ірадіація болі відмічалась у 40,0 % та клацання в 

суглобі – у 32,5 %. Також, при дисфункції СНЩС реагують жувальні м’язи і 

тому спостерігали відчуття скутості і болі в жувальних м’язах у 68,3 %. 

Найменший відсоток 6,7 % було виявлено скарги на порушення слуху.  

При об’єктивному обстеженні до лікування клінічні прояви 

спостерігалися у вигляді S-подібного опускання нижньої щелепи, 

обмеження сагітальних і трансверзальних рухів нижньої щелепи, болі при 

пальпації СНЩС, відчуття хрусту в суглобі, скутість і обмеження рухів 

нижньої щелепи ввечері. 

Характерними симптомами і скаргами при артрозі СНЩС були 

тугорухомість нижньої щелепи зранку, яка виявлялася у всіх 10 пацієнтів із 

артрозом і складала 8,3 % від всіх пацієнтів двох груп, значний хруст і 

клацання в суглобі - (8,3 %). Тривалий перебіг захворювання, понад 5 років, 

та періодичний ниючий біль в СНЩС було виявлено у всіх пацієнтів з 

артрозом – 8,3 %, неможливість і болючість при широкому відкриванні рота 

(6,7 %), болі при пальпації суглоба (8,3 %). Відчуття скутості та болю у 

жувальних м’язах було виявлено у 7,5 % всіх обстежених (табл. 3.2). 

Також, у всіх обстежених проводилася рентгендіагностика СНЩС, 

зокрема ортопантомографія або конусно променева комп’ютерна 

томографія, і було виявлено деформації поверхні суглобових головок, 

несиметричність форми суглобових головок. 

На основі отриманих результатів нами запропоновано методику і 

послідовність лікування та індивідуального підходу до пацієнтів з 

дисфункцією СНЩС і дефектами зубних рядів, які можуть бути поєднані з 

зубощелепними деформаціями.  

На першому етапі після комплексної діагностики проводилася 

діагностика оклюзійних співвідношень та вибіркове пришліфування, 

оклюзійних поверхонь. Особливо значна увага приділялася детальному 
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аналізу діагностичних моделей в індивідуальному артикуляторі. У значної 

частини пацієнтів було виявлено заниження висоти прикусу, що сприяло 

розвитку і прогресуванню синдрому дисфункції суглоба. 

 

Таблиця 3.2 

Типові скарги пацієнтів із дефектами зубних рядів та проявами  

артрозу СНЩС 

 

 

Симптоми 

Хворі із де-

формаціями, 

n=120 

Абс. % 

Періодичний ниючий біль у ділянці суглобу 10 8,3 

Тривалий перебіг захворювання 10 8,3 

Підсилення болю при широкому відкриванні 

рота 

8 6,7 

Хрускіт і клацання у СНЩС 10 8,3 

Відчуття скутості та болю у жувальних м’язах 9 7,5 

Обмеження рухів нижньої щелепи вранці 10 8,3 

Біль при пальпації суглоба 10 8,3 

 

При необхідності проводилося пришліфування твердих тканин зубів, 

реставрацій, ортопедичних конструкцій, особливо незнімних, або зняття 

незнімних конструкцій. Усунення передчасних оклюзійних контактів ми 

проводили за допомогою діагностики оклюзійних співвідношень у 

індивідуальному артикуляторі після кондилографії. В артикулятор 

встановлювали діагностичні моделі виставляли індивідуальні для пацієнта 

сагітальні і трансверзальні суглобові кути, фіксували висоту прикусу. При 

змиканні моделей в артикуляторі визначали перші супраконтакти в пацієнта 

при різних артикуляційних рухах, які виявити в ротовій порожнині при 
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застосуванні копіювального паперу неможливо. Такий метод із найвищою 

точністю дозволяє виявити порушення оклюзійних співвідношень 

індивідуально в пацієнта і своєю чергою, основні причини функціональних 

розладів СНЩС.  

Також, для отримання швидкого і позитивного ефекту 

запропонованого лікування і зняття больового синдрому можливим є 

застосування пристрою Aqualizer на 3-4 тижні. Даний пристрій сприяє 

перепрограмуванню жувальних м’язів, знімає їх підвищений тонус, сприяє 

встановленню суглобових головок і суглобових дисків у необхідне для 

пацієнта положення, плавно і поступово розмикає зубні ряди та підвищує 

висоту прикусу.  

Важливим клінічним етапом лікування було виготовлення тимчасових 

незнімних конструкцій з естетичних пластмас гарячої полімеризації або 

фрезерування з пластмаси штучних коронок чи мостоподібних протезів. 

Дані конструкції дозволяли встановити положення нижньої щелепи і 

відповідно суглобових головок в необхідне положення після стабілізуючих 

знімних шин або Aqualizer. Проводилася їх фіксація на цементи для 

тимчасової фіксації на 3 і більше місяці в залежності від клінічної ситуації. 

На завершальному етапі застосовували естетичні, функціональні шини-

каппи різної товщини від 1 до 2 мм на більш тривалий термін часу від 2 до 

6-9 місяців. 

Після досягнення ефекту лікування проводилося постійне 

ортопедичне лікування за допомогою незнімних естетичних конструкцій 

металокераміки або оксиду циркону через 6-9 місяців після початку 

лікування. Однак, після постійного ортопедичного лікування пацієнту знову 

виготовляли релаксаційні еластичні каппи на 3-6 місяців для стабілізації 

положення суглобових головок і досягнення тривалого лікувального 

ефекту, попередження загострення синдрому дисфункції СНЩС. 
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Отже, при деталізованому обстеженні пацієнтів із порушеннями 

СНЩС нами було виявлено синдром дисфункції скронево-

нижньощелепного суглоба у 91,7 % і артроз – у 8,3 %. 

Нами встановлено, що детальне обстеження і діагностика пацієнтів, 

збір анамнезу про попередньо проведені види і методи лікування, дозволить 

провести об’єктивну оцінку стану зубощелепної системи і СНЩС та 

скласти план комплексного лікування. Виявлено, що тільки 13,3 %-61,7 % 

обстежених знають детальну інформацію про попередні етапи і методи 

стоматологічного лікування. Отримані нами результати вказують на те, що 

при обстеженні пацієнтів із дефектами зубних рядів, які ускладнені 

зубощелепними деформаціями недостатня увага приділяється оцінці стану 

СНЩС і відповідно, також оклюзійних співвідношень.  

За результатами даного розділу встановлено, що типовими скаргами у 

обстежених пацієнтів із дисфункцією СНЩС були болі в ділянці СНЩС, 

що складало 91,7 %, тривалий перебіг захворювання відмічали у 79,2 %, 

болі при рухах нижньої щелепи – у 72,5 %, а болі при широкому 

відкриванні рота – у 77,5 %, відчуття скутості і болі в жувальних м’язах 

спостерігали у 68,3 % пацієнтів. При об’єктивному обстеженні до лікування 

у пацієнтів виявляли S-подібне опускання нижньої щелепи, обмеження 

сагітальних і трансверзальних рухів нижньої щелепи, відчуття болі і хрусту 

в суглобі різного ступеня, скутість і обмеження рухів нижньої щелепи 

ввечері. Зокрема, встановлено, що у 53,3 % пацієнтів періодично 

спостерігаються скутість та обмеження рухів нижньої щелепи ввечері; у 

36,7% пацієнтів відмічали S-подібне опускання нижньої щелепи; у 35,0 % 

пацієнтів обмежені сагітальні і в 31,7 % - трансверзальні рухи нижньої 

щелепи. Отримані результати свідчать про наявність синдрому больової 

суглобової або суглобово-м’язової дисфункції у переважної більшості 

обстежених пацієнтів із зубощелепними деформаціями.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ І 

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ СКРОНЕВО-

НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА 

 

 4.1. Спосіб виготовлення шини-капи при лікуванні пацієнтів із 

функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба та 

дефектами зубних рядів 

 Нами запропоновано спосіб виготовлення кап для лікування розладів 

скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), який може застосовуватися в 

лікувальній практиці для лікування пацієнтів із дисфункцією СНЩС, у 

тому числі, поєднаною із дефектами зубних рядів та з зубощелепними 

деформаціями. 

На даний час відомий спосіб виготовлення тимчасових 

ортодонтичних шин-кап для дітей, згідно якого за шаблонами Філімонова 

Ю.В. визначають правильний прикус дитини, зрізають зуби на гіпсовій 

моделі та встановлюють їх на віск у визначеному положенні. Знімну шину-

капу виготовляють з пластин біопласт, які штампують на апараті MINI 

STAR і вона використовується для профілактики та лікування 

зубощелепних аномалій у дітей [Патент України на корисну модель 

№26418, А61С 7/00, Опубл. 25.09.2007, Бюл. №15, 2007]. Такий тимчасовий 

ортодонтичний апарат призначений для використання з метою 

профілактики та лікування зубощелепних аномалій у дітей і коригується 

положення тільки на одній із щелеп у мезіодистальній площині і відсутня 

можливість проведення лікування при поєднанні горизонтального виду 

деформацій із втраченими зубами та вертикального зміщення зубів-

антагоністів, що не виключає можливості повторного виникнення 

деформацій. 
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 Також, відомим є спосіб підготовки зубощелепної системи пацієнта 

до проведення раціонального ортопедичного лікування зубощелепних 

деформацій, який полягає в коригуванні положення зміщених зубів за 

допомогою індивідуальних знімних шин-кап. Цей метод включає зняття 

повних анатомічних відбитків зубних рядів у пацієнта, виготовлення 

моделей верхньої і нижньої щелеп, оцінку оклюзії в артикуляторі, 

складання плану лікування і виготовлення кап із запланованим 

переміщенням. Моделі щелеп загіпсовують в артикулятор, базуючись на 

індивідуальних реєстратах фізіологічного положення СНЩС пацієнта. 

Після складання плану лікування з визначенням прогнозованої кількості 

стабілізуючо-активних етапів виготовляють стабілізуючу капу методом 

вакуумного пресування товщиною 1,0 мм, 1,5 мм та 2,0 мм при 

необхідності. Активацію кап приводять кожному етапі та коригують при 

моделюванні апроксимальних або оклюзійних накладок під постійним 

рентгенологічним контролем [Патент України на корисну модель №120403, 

А61С 7/00, Опубл.25.10.2017, Бюл. №20, 2017]. Однак цей спосіб є 

трудомістким, включає значну кількість діагностичних та лабораторних 

етапів і не повною мірою забезпечує попередження можливості повторного 

загострення синдрому дисфункції СНЩС, поєднаного із зубощелепними 

деформаціями.  

 Нами поставлено задачу запропонувати ефективний і доступний 

спосіб виготовлення каппи для лікування функціональних розладів 

скронево-нижньощелепного суглоба шляхом використання діагностичних 

моделей в артикуляторі, цифрового індивідуального артикулятора, 

співставленням положення суглобових головок з ортопантомографією і 

виготовленням каппи відповідної конструктивної товщини, що відповідає 

відповідному положенню суглобових головок, у відповідності до 

однобічного чи двобічного ураження. За допомогою запропонованої каппи 

створено можливість підняття прикусу, досягнення естетики у відповідних 

ділянках і таким чином, виготовленою капою забезпечено стабілізацію 
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процесу і закріплення лікувального ефекту з одночасним попередженням 

загострення синдрому дисфункції СНЩС. 

Поставлена задача досягнена тим, що згідно пропонованої корисної 

моделі за результатами комплексної діагностики зубощелепної системи і 

СНЩС спочатку виготовляється і встановлюється тимчасова капа, 

піднімається прикус і виставляють відповідне положення нижньої щелепи, 

після чого виготовляється з естетичної пластмаси зразка «Синма-М», 

підібраного кольору до природних зубів, незнімну естетичну каппу з 

оклюзійною поверхнею для зубів-антагоністів. Виготовлення проводиться 

за технологією попереднього моделювання з воску з наступною заміною на 

пластмасу, або фрезеруванням пластмаси, яку фіксують тимчасовим 

цементом терміном на 3 місяці і більше з корекцією положення нижньої 

щелепи, висоти прикусу і врахуванням несиметричності положень СНЩС з 

обидвох сторін. При цьому каппу виготовляють застосовуючи 

кондилографію. Отримують діагностичні повні анатомічні відбитки і 

діагностичні моделі щелеп в артикуляторі, застосовують цифровий 

артикулятор, співставляючи положення суглобових головок з 

ортопантографією, забезпечуючи необхідну конструктивну товщину капи, 

що відповідає необхідному положенню суглобових головок із 

виготовленням більшої товщини в дистальних відділах і/або в 

фронтальному, та зліва/справа у відповідності до однобічного чи 

двобічного ураження з можливістю підняття прикусу і враховуючи  

естетику в бічних ділянках. Каппа може виготовлятися у пацієнтів із 

збереженими зубними рядами і зубощелепними деформаціями так і при 

наявності малих включених дефектів зубних рядів, по типу поясних 

пластмасових коронок із точним відтворенням оклюзійної поверхні зубів-

антагоністів. 

 Саме завдяки використанню кондилографії, діагностичних повних 

анатомічних відбитків і діагностичних моделей в артикуляторі, цифрового 

індивідуального артикулятора, співставленням положення суглобових 
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головок з ортопантомографією, забезпечується необхідна конструктивна 

товщина каппи, що відповідає відповідному положенню суглобових 

головок з виготовленням більшої, відповідної індивідуальної товщини в 

дистальних відділах і/або в фронтальному, та зліва/справа у відповідності 

до однобічного чи двобічного ураження. Перевагами запропонованої каппи 

є можливість необхідного індивідуального підняття прикусу, забезпечення 

естетики у відповідних ділянках, досягнення стабілізації патологічного 

процесу і закріплення лікувального ефекту з одночасним попередженням 

загострення синдрому дисфункції СНЩС.  

 Спосіб виготовлення капи здійснювали наступним чином. За 

результатами комплексної діагностики зубощелепної системи і СНЩС 

спочатку виготовляють і встановлюють тимчасову капу, піднімають прикус 

і виставляють відповідне положення нижньої щелепи, після чого 

виготовляють з естетичної пластмаси зразка «Синма-М», підібраного 

кольору до природних зубів, незнімну естетичну каппу з оклюзійною 

поверхнею зубів антагоністів технологією попереднього моделювання з 

воску з наступною заміною на пластмасу або фрезеруванням пластмаси, 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. 

Незнімну капу виготовляли застосовуючи кондилографію, діагностичні 

повні анатомічні відбитки, діагностичні моделі в артикуляторі, цифровий 

артикулятор, співставляючи положення суглобових головок з 

ортопантомографією. Капа може виготовлятися у пацієнтів із збереженими 

зубними рядами і зубощелепними деформаціями так і при наявності малих 

включених дефектів зубних рядів, по типу поясних пластмасових коронок із 

точним відтворенням оклюзійної поверхні зубів-антагоністів. У процесі 

виготовлення забезпечують необхідну високу точність, конструктивну 

товщину капи, що відповідає відповідному положенню суглобових головок: 
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більшою товщиною в дистальних відділах і/або в фронтальному, та 

зліва/справа у відповідності до однобічного чи двобічного ураження з 

можливістю підняття прикусу і досягнення естетики в бічних ділянках.  

 Приклад. Пацієнт В, звернувся у клініку кафедри стоматології зі 

скаргами на наявність дефектів зубних рядів на нижній щелепі в бічних 

ділянках, болі в ділянці СНЩС, періодичний хруст в суглобі, порушення 

функції жування. При об’єктивному обстеженні виявлено часткову 

відсутність зубів на нижній щелепі (відсутні 35 і 46 зуби), комбіновані 

зубощелепні деформації верхнього і нижнього зубних рядів, зниження 

висоти прикусу на 3-4 мм, порушення рухів нижньої щелепи. Діагноз: 

дефект зубного ряду нижньої щелепи 3 класу за Кенеді, больова суглобова 

дисфункція СНЩС, комбінована зубощелепна деформація нижнього і 

верхнього зубного ряду. Рекомендовано виготовлення штампованої каппи 

для підняття висоти прикусу товщиною 2 мм на 1 місяць. Далі проведено 

пришліфування твердих тканин опорних зубів і зубів-антагоністів, 

кондилографію і ортопантомографію, отримано повні анатомічні відбитки і 

діагностичні моделі, їх аналіз в індивідуальному і цифровому 

артикуляторах. Отримували високоточний силіконовий або поліефірний 

повний анатомічний відбиток з нижньої щелепи і фіксація центрального 

співвідношення щелеп. Після відливання моделі проводився процес 

моделювання незнімної естетичної капи, яка виготовлялася по типу поясних 

пластмасових коронок із відтворенням оклюзійної форми зубів-

антагоністів, моделювання індивідуальної товщини і підняття прикусу зліва 

на 2,0 мм, а справа на 3,0 мм, виставлення необхідного положення нижньої 

щелепи в сагітальній і трансверзальній площині. Проводили заміну воску на 

пластмасу або фрезерування пластмаси і фіксація каппи на тимчасовий 

цемент у ротовій порожнині пацієнта на 3 місяці. Після контрольного 

огляду і кондилографії встановлено покращення клінічного стану пацієнта, 

проведена корекція каппи і продовжено її застосування на 3 місяці. 

Наступним етапом проведено незнімне естетичне ортопедичне лікування 
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пацієнта у відповідному положенні нижньої щелепи і СНЩС за допомогою 

естетичних незнімних ортопедичних конструкцій на основі диоксиду 

циркону. Прояви дисфункції СНЩС відсутні. Контрольний огляд пацієнта і 

кондилографія проведена через 12 місяців від початку лікування. 

 Пропонований спосіб забезпечує можливість підняття прикусу, 

естетику у відповідних ділянках і таким чином виготовленою капою 

забезпечити стабілізацію процесу і закріплення лікувального ефекту з 

одночасним попередженням можливості загострення синдрому дисфункції 

СНЩС. 

Отже, спосіб виготовлення капи для лікування розладів СНЩС 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, який відрізняється тим, що за результатами комплексної 

діагностики спочатку виготовляють і встановлюють тимчасову капу, 

піднімають прикус і виставляють відповідне положення нижньої щелепи, 

після чого виготовляють з естетичної пластмаси зразка «Синма-М», 

підібраного кольору до природних зубів, незнімну естетичну каппу з 

оклюзійною поверхнею зубів антагоністів технологією попереднього 

моделювання з воску з наступною заміною на пластмасу, 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. 

Незнімну капу виготовляють застосовуючи кондилографію, діагностичні 

повні анатомічні відбитки, діагностичні моделі в артикуляторі, цифровий 

артикулятор, співставляючи положення суглобових головок з 
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ортопантомографією. Капа може виготовлятися у пацієнтів із збереженими 

зубними рядами і зубощелепними деформаціями так і при наявності малих 

включених дефектів зубних рядів, по типу поясних пластмасових коронок із 

точним відтворенням оклюзійної поверхні зубів-антагоністів. У процесі 

виготовлення забезпечують необхідну конструктивну товщину капи, що 

відповідає відповідному положенню суглобових головок: більшою 

товщиною в дистальних відділах і/або в фронтальному, та зліва/справа у 

відповідності до однобічного чи двобічного ураження з можливістю 

підняття прикусу і досягнення естетики в бічних ділянках.  

 На риc. 4.1 - 4.11 нами представлено етапи обстеження пацієнта С. і 

клініко-лабораторні виготовлення запропонованої незнімної естетичної 

шини-капи з використанням 3D сканера UP3D. 

 

 

 

Рис. 4.1. Змикання зубних рядів верхньої і нижньої щелеп у 

положенні центрального співвідношення щелеп пацієнта С. 
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Рис. 4.2. Бічний рух вправо нижньої щелепи пацієнта С.  

 

 

Рис. 4.3. Бічний рух вліво нижньої щелепи пацієнта С.  
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Рис. 4.4. Сагітальний рух нижньої щелепи пацієнта С. 

 

Рис. 4.5. Ортопантомограма пацієнта С. 

 

Рис. 4.6. 3D КПКТ елементів СНЩС пацієнта С. 
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Рис. 4.7. Гіпсові моделі верхньої і нижньої щелеп пацієнта С.  

 

 

А) 
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Б) 

Рис. 4.8. Гіпсові моделі верхньої (А) і нижньої (Б) щелеп пацієнта С. в 

3D сканері. 

 

А) 
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Б) 

 Рис. 4.9. Відскановані 3D моделі верхньої (А) і нижньої щелеп (Б) 

пацієнта С.  

 

 

А) 
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Б) 

 Рис. 4.10. Змодельована запропонована конструкція незнімної 

естетичної шини-капи пацієнта С у цифровому варіанті справа (А) і зліва (Б) . 

 

        

 А)                                                         Б) 

Рис. 4.11. Змодельована запропонована конструкція незнімної 

естетичної шини-капи пацієнта С. з воску на гіпсовій моделі у 

індивідуальному артикуляторі, вигляд збоку (А), вигляд зверху (Б). 

 

У даного пацієнта С проводилося поетапне підняття висоти прикусу 

згідно з параметрами проведеної кондилографії. На початкових етапах 

лікування нами застосовувались індивідуальні шини - капи для нижньої 

щелепи з правого боку товщиною 1,0 мм та 0,9 мм з лівого. 
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Таблиця 4.1. 

Поетапне підняття висоти прикусу та корекція шини-капи 

у пацієнта С 

      Терміни Товщина шини-     

капи, мм 

  Протрузія, мм Медіотрузія, мм 

 

 

Початок 

лікування 

 Права Ліва Права Ліва Права  Ліва 

  

 1,0 мм 

 

0,9 мм 

 

  6,35 

 

 6,40 

 

  5,9 

 

  5,92 

 

Через 3 місяці 

      

    1,5 мм 

 

1,3 мм 

   

  8,24 

  

 8,53 

   

  8,8 

   

  8,04 

 

Через 6 місяців 

      

    2,0 мм 

 

1,9 мм 

   

  9,28 

  

 9,46 

   

  9,0 

   

  9,02 

 

 У той же час, показники рухів СНЩС були достовірно нижчими від 

норми і становили при протрузійних рухах нижньої щелепи 6,35 мм та 6,4 

мм для правого і лівого суглобів та при трансверзальних рухах нижньої 

щелепи 5,9 і 5,92 мм відповідно. Після поетапного підняття прикусу через 3 

місяці та застосування незнімної шини-каппи товщиною 1,5 мм для правої 

сторони та 1,3 мм для лівої показники достовірно зростали зокрема 

величини протрузійних рухів становили 8,24 мм і 8,53 мм, а 

трансверзальних 8,8 мм та 8,04 мм відповідно, що свідчить про вагоме 

збільшення амплітуди рухів СНЩС в обох площинах. На протязі 6 місяців 

нами застосовано шину-капу товщиною 2,0 мм для правої сторони та 1,9 мм 

для лівої. У кінцевому результаті нами отримано збільшення величини 

протрузійних рухів до 9,28 мм та 9,46 мм для правого і лівого суглобів та 

трансверзільних рухів до 9,0 мм та 9,02 мм відповідно. Дані показники 

свідчать про поступове відновлення рівномірних, симетричних 
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трансверзальних рухів і відсутність блокування рухів нижньої щелепи. 

Покращення біомеханічних параметрів СНЩС та зростання амплітуди і 

симетричності суглобових траєкторій при протрузії та медіотрузії нижньої 

щелепи свідчить про високу ефективність застосування запропонованої 

нами індивідуальної шини-капи. Проведено полімеризацію пластмаси та 

фіксацію індивідуальної шини-капи на тимчасовий цемент у ротовій 

порожнині пацієнта С. на 3 місяці (рис. 4.12). 

              

(А)                                                                        (Б) 

          Рис. 4.12. Індивідуальна шина-капа пацієнта С.: у ротовій порожнині 

пацієнта С.(А), в індивідуальному артикуляторі (Б). 

Кінцевим етапом ортопедичного лікування даного пацієнта є 

відновлення дефектів зубних рядів незнімними естетичними постійними 

конструкціями на основі диоксиду циркону після контрольного огляду та з 

врахуванням результатів кондилографії після завершення лікування. 

  

4.2. Спосіб комплексного лікування пацієнтів із функціональними 

розладами скронево-нижньощелепного суглоба із дефектами зубних 

рядів 

Нами запропоновано спосіб комплексного лікування дисфункцій 

СНЩС, поєднаних із зубощелепними деформаціями, який належить до 

ортопедичної стоматології, а саме до способів лікування розладів СНЩС, 
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поєднаних із зубощелепними деформаціями і може застосовуватися в 

лікувальній практиці для здійснення стратегії і послідовності комплексного 

лікування пропонованим способом пацієнтів з функціональними розладами 

СНЩС і дефектами зубних рядів, які можуть бути поєднані з 

зубощелепними деформаціями. 

 Існує спосіб лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань 

СНЩС, який включає місцеве знеболення навколосуглобових тканин і 

внутрішньосуглобове введення препарату протизапальної та регенеративної 

дії, згідно якого в СНЩС вводять комплексний препарат гіалуронової 

кислоти 1,1 % з буферним розчином сукцинату натрію в ін'єкціях по 1 мл з 

інтервалом у 7 днів, 3 ін'єкції при артрозі І-ІІ стадії та 5 ін'єкцій при артрозі 

III-IV стадії на курс лікування [Патент України №67331, А61К 31/00, 

Опубл.10.02.2012, Бюл. №3, 2012]. Відомий також спосіб лікування хворих 

на хронічні захворювання СНЩС, що включає внутрішньосуглобове 

введення препарату протизапальної і регенеративної дії, згідно якого 

вводять препарат Алфлутоп в ін'єкціях по 1 мл з інтервалом у 3 дні курсом 

5-6 ін'єкцій [Патент України на корисну модель №19574, А61К 31/60, 

опубл.15.12.2006, Бюл. №12, 2006]. 

 Однак, ці способи базуються на консервативній терапії при лікуванні 

захворювань СНЩС, яка не завжди ефективна і практично не враховує 

вплив на дисфункцію СНЩС дефектів зубних рядів, які можуть бути 

поєднані із зубощелепними деформаціями.  

 Відомий також спосіб комплексного лікування дегенеративно-

дистрофічних захворювань СНЩС з використанням малоінвазивних 

хірургічних маніпуляцій, які дають можливість усунути симптоматичні 

явища, вплинути на патогенетичний механізм захворювання та отримати 

позитивний результат у клініці [https://cyberleninka.ru/article/n/likuvannya-

zahvoryuvan-skronevo-nizhnoschelepnogo-sugloba]. Однак і цей спосіб у 

багатьох випадках не забезпечує належного лікувального ефекту і 

попередження загострень синдрому дисфункції СНЩС та не передбачає 

https://cyberleninka.ru/article/n/likuvannya-zahvoryuvan-skronevo-nizhnoschelepnogo-sugloba
https://cyberleninka.ru/article/n/likuvannya-zahvoryuvan-skronevo-nizhnoschelepnogo-sugloba
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поетапного комплексного лікування з урахуванням симптоматичних явищ 

впливу зубощелепних деформацій на дисфункцію СНЩС. 

 Тому, нами поставлено задачу запропонувати комплексний і 

ефективний спосіб лікування дисфункцій СНЩС, поєднаних із 

зубощелепними деформаціями, шляхом проведення поетапного 

комплексного лікування з урахуванням симптоматичних явищ впливу 

дефектів зубних рядів і зубощелепних деформацій на дисфункцію СНЩС, 

забезпечити тривалу ефективність лікувального ефекту та попередження 

виникнення рецидивів і загострень синдрому дисфункції СНЩС. 

 Запропонований нами спосіб комплексного лікування дисфункції 

СНЩС, включає лікування пацієнтів із дисфункцією СНЩС із врахуванням 

поєднання впливу на дисфункцію симптоматичних явищ зубощелепних 

деформацій і дефектів зубних рядів. При цьому комплексне лікування 

дисфункції СНЩС здійснюється поетапно. На першому етапі проводиться 

діагностика оклюзійних співвідношень та вибіркове пришліфування 

оклюзійних поверхонь, отримуються повні анатомічні відбитки 

альгінатними відбитковими матеріалами або цифрові відбитки за 

допомогою інтраорального сканера та виготовляються діагностичні моделі, 

які аналізують в індивідуальному артикуляторі. За необхідності, 

проводиться вибіркове пришліфування твердих тканин зубів, реставрацій 

або ортопедичних конструкцій, і/або зняття незнімних конструкцій. Для 

оцінки стану суглобових головок нижньої щелепи проводиться 

ортопантомографія, ЗD конусно променева комп’ютерна томографія і 

кондилографія. Для усунення больового синдрому в ділянці СНЩС та 

жувальних м’язів застосовується пристрій зразка Aqualizer упродовж 3-4 

тижнів. Даний пристрій дозволяє усунути спазм жувальних м’язів та 

встановити нижню щелепу рефлекторно у найбільщ оптимальне положення 

для розвантаження суглобового диска і його вільного розміщення між 

суглобовими поверхнями. На другому етапі виготовляються тимчасові 

незнімні конструкції з естетичних пластмас гарячої полімеризації або 
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фрезеруються тимчасові штучні коронки чи мостоподібні протези, за 

попередньо встановленим положенням нижньої щелепи і елементів СНЩС. 

Проводиться їх фіксація на тимчасовий цемент терміном на 3 і більше 

місяців, з урахуванням індивідуальної клінічної ситуації. У цей період 

здійснюється контроль за допомогою кондилографії, а також 

застосовуються естетичні функціональні шини-капи на ніч, товщиною від 1 

до 2 мм і на термін від 2 до 6-9 місяців. 

Особливістю запропонованої методики є оцінка стану шин-кап за 

ступенем стирання, для чого вимірюють штангенциркулем їх товщину, 

ділянки притертих поверхонь, супраконтакти, які є проявами бруксизму та 

підвищеного спазму жуальних м’язів.  

 Після усунення проявів функціональних розладів СНЩС на 

наступному етапі проводиться постійне раціональне ортопедичне лікування 

з використанням незнімних естетичних конструкцій зокрема, 

металопластмаси, металокераміки або оксиду циркону. У період 

користування тимчасовими конструкціями і після проведення постійного 

ортопедичного лікування здійснюється контроль за допомогою 

кондилографії. Для попередження розвитку рецидивів та загострень 

функціональних розладів СНЩС на завершальному етапі нами 

запропоновано виготовляти пацієнту релаксаційні еластичні капи терміном 

на 3-6 місяців, призначені для стабілізації процесу і закріплення 

лікувального ефекту. 

 Саме завдяки запропонованій і клінічно відпрацьованій поетапній 

послідовності досягається комплексний ефект лікування, яке враховує 

вплив на дисфункцію і функціональні розлади СНЩС симптоматичних 

явищ, які виникають при порушенні оклюзійних співвідношень, а саме при 

зубощелепних деформаціях і дефектах зубних рядів. Клінічні прояви 

функціональних розладів СНЩС на кожному етапі лікування усуваються 

комплексно пропонованою послідовністю дій і таким чином, створено нове 
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вирішення, яке забезпечує досягнення якісного і ефективного клінічного 

результату.  

 Спосіб комплексного лікування дисфункцій СНЩС, поєднаних із 

зубощелепними деформаціями здійснюють наступним чином. Після 

комплексної діагностики пацієнта проводиться аналіз оклюзійних 

співвідношень та вибіркове пришліфування оклюзійних поверхонь. 

отримуються відбитки альгінатними відбитковими матеріалами та 

виготовляються діагностичні моделі, які фіксуються і аналізуються в 

індивідуальному артикуляторі. За необхідності, проводиться 

пришліфування твердих тканин зубів, реставрацій, ортопедичних 

конструкцій, особливо незнімних, або їх зняття. З метою оцінки стану 

зубних рядів, суглобових поверхонь проводиться ортопантомографія або ЗD 

комп’ютерна томографія і кондилографія артикуляційною системою 

«Cadiax Compact». Обов’язковим для отримання клінічного ефекту 

лікування є зняття больового синдрому, перепрограмування і зняття 

підвищеного тонусу жувальних м’язів і для цього нами застосовується 

Aqualizer упродовж 3-4 тижнів.  

 Наступним клінічним етапом лікування є виготовлення тимчасових 

естетичних незнімних конструкцій шляхом моделювання і полімеризації 

або фрезерування. Фіксація конструкцій здійснюється на тимчасовий 

цемент, терміном на 3 і більше місяці, але при цьому тривалість 

користування залежить індивідуально від клінічної ситуації. Одночасно 

здійснюється контроль лікування кондилографією. Під час застосування 

тимчасових шин застосовуються естетичні функціональні шини-капи, 

товщиною від 1 до 2 мм, на термін від 2 до 3-6-9 місяців. Обов’язковим 

етапом є спостереження і оцінка стану шин-кап за ступенем стирання, 

вимірюється штангенциркулем їх товщина, ділянки притертих поверхонь, 

супраконтакти та стерті ділянки, зумовлені проявами бруксизму. 

 Для постійного ортопедичного лікування виготовляються незнімні 

естетичні металопластмасові, металокерамічні або на основі оксиду 
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циркону конструкції, а контроль на етапах лікування здійснюється за 

допомогою методики кондилографії артикуляційною системою «Cadiax 

Compact», проведенням ортопантомографії та аналізом моделей. На 

завершальному етапі пацієнту виготовляються релаксаційні еластичні 

шини-каппи терміном на 3-6 місяців, а основним критерієм успішного 

запропонованого комплексного лікування є можливість повноцінних рухів 

нижньої щелепи у вертикальному, сагіттальному і трансверзальному 

напрямах, відсутність больових відчуттів, стабілізація процесу і 

попередження можливості загострень функціональних розладів і 

дисфункцій СНЩС. 

 Отже, нами запропоновано спосіб комплексного лікування дисфункції 

СНЩС, поєднаних із зубощелепними деформаціями, що включає лікування 

пацієнтів з дисфункцією СНЩС із врахуванням поєднання впливу на 

дисфункцію симптоматичних явищ зубощелепних деформацій і дефектів 

зубних рядів, який відрізняється тим, що комплексне лікування дисфункції 

СНЩС, поєднаних із зубощелепними деформаціями, здійснюється 

поетапно, і 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 гарячої полімеризації або 

фрезеровані штучні коронки чи мостоподібні протези і проводять їх 

фіксацію на тимчасовий цемент терміном на 3 і більше місяці, з 

урахуванням клінічної ситуації, а контроль лікування здійснюють клінічно і 
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за допомогою кондилографії. У комбінації з тимчасовими конструкціями 

застосовують послідовно естетичні функціональні шини-капи, товщиною 

від 1 до 2 мм на ніч, на термін від 2 до 6-9 місяців. Відслідковується стан 

шин-кап за ступенем стирання, вимірюючи штангенциркулем їх товщину, 

ділянки притертих поверхонь, супраконтакти та ділянки бруксизму (рис. 

4.13).  

  

 Рис. 4.13. Вимірювання товщини шини-капи для контролю стирання. 

 

 На наступному етапі проводиться постійне ортопедичне лікування з 

використанням незнімних естетичних конструкцій металопластмаси, 

металокераміки або оксиду циркону та знову здійснюється контроль 

кондилографією, і повторне виготовлення релаксаційних естетичних капп 

терміном на 3-6 місяців до повної стабілізації патологічного процесу в 

тканинах СНЩС.  

 Клінічний приклад. Пацієнтка Л звернулася в клініку кафедри 

стоматології післядипломної освіти зі скаргами на болі в ділянці СНЩС та 

постійні головні болі, які посилюються при рухах нижньої щелепи і при 

жуванні, важкість рухів нижньої щелепи в кінці дня. При об’єктивному 

обстеженні встановлено наявність металопластмасових мостоподібних 

протезів на нижній щелепі, які були виготовлені два роки тому із 

заниженням висоти прикусу, S-подібне опускання нижньої щелепи, хруст в 

СНЩС. Діагноз: больова дисфункція СНЩС, дефект зубного ряду нижньої 
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щелепи 3 клас за Кенеді, занижена висота прикусу, зубощелепна 

деформація, бруксизм. 

 Нами було проведено отримання діагностичних відбитків, вивчення 

моделей в артикуляторі, ортопантомографія і кондилографія за допомогою 

артикуляційної системи "Cadiax Compact". Знято мостоподібні протези, 

виготовлено тимчасові пластмасові мостоподібні протези із врахуванням 

висоти прикусу і оклюзійних співвідношень та положення нижньої щелепи. 

Відразу після фіксації тимчасових конструкцій пацієнтці призначено 

Aqualizer на 4 тижні і після його застосування відмічено суттєве зменшення 

головних болей, болей у ділянці СНЩС та покращення загального стану 

пацієнтки. Через 4 тижні проведено кондилографію і виготовлено естетичну 

функціональну шину-каппу, товщиною 2 мм. У пацієнтки відмічено прояви 

бруксизму і проводився контроль і вимірювання стирання шини-каппи. 

Через 3 місяці користування шиною-капою проведено контроль 

кондилографії. Проведено корекцію шини-каппи і продовжено її 

застосування ще на два місяці, відмічено відсутність болей і хрусту в 

ділянці СНЩС. Далі проведено виготовлення постійних незнімних 

естетичних металокерамічних мостоподібних протезів на нижню щелепу. 

Контроль кондилографії. Для стабілізації положення нижньої щелепи і 

стану СНЩС було застосовано релаксаційну еластичну шину-каппу, 

товщиною 1,5 мм на 3 місяці. Контроль кондилографії через 1 рік після 

ортопедичного лікування. 

 Після постійного протезування усунено прояви дисфункції, у 

пацієнтки відсутні головні болі і болі в ділянці СНЩС, відсутні болі при 

рухах нижньої щелепи і при жуванні. 

 Пропонований спосіб комплексного лікування забезпечує 

стабілізацію лікувального ефекту та попереджує можливість виникнення 

рецидивів і загострень синдрому дисфункції СНЩС. 

 Одним із клінічних прикладів нашого дослідження є відсутність у 

пацієнтки А бічної групи зубів. Основною метою в цій клінічній ситуації 
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було відновлення функціональних порушень СНЩС та усунення дефектів 

зубного ряду. Таким чином, після обстеження даної пацієнтки нами 

встановлено скарги на періодичні болі в суглобах та інтенсивні головні 

болі, труднощі при рухах нижньої щелепи особливо дану проблему ми 

спостерігаємо при S-подібному зміщенні нижньої щелепи (рис. 4.14-4.18). 

 

 Рис. 4.14. Пацієнтка А. з включеними дефектами зубних рядів перед 

початком ортопедичного лікування. 

 

Рис. 4.15. Ортопантомограма пацієнтки А. 

Після рентгенологічного дослідження ми оцінювали якість 

ендодонтичного лікування, стан і атрофію кісткової тканини, стан 
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суглобових головок СНЩС (рис. 4.15). Пацієнтці А. на 3 місяці було 

виготовлено тимчасові незнімні пластмасові конструкції (шини-каппи), які 

виконували роль центрування суглобових головок нижньої щелепи і 

встановлення її у відповідне положення (рис. 4.16). 

     

 Рис. 4.16. Тимчасові конструкції у вигляді запропонованої шини-капи, 

зафіксовані пацієнтці А. 

 Ми використовували Aqualizer в цьому випадку, який створює 

ідеальний баланс і стабільність при лікуванні СНЩС (рис. 4.17).  

 

 Рис. 4.17. Aqualizer зафіксований на зубний ряд верхньої щелепи 

пацієнтки А. 
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 Він працює таким чином, що м'язи самі мають змогу перемістити 

нижню щелепу у правильне положення. На даному етапі лікування 

пацієнтки А був застосований незнімний металокерамічний мостоподібний 

протез, як постійна конструкція після 3 місяців застосування тимчасових 

конструкцій і 2 місяців застосування Aqualizer (рис. 4.18).  

 Проведене лікування було успішним, тому що пацієнтка перестала 

відчувати будь-який головний біль, біль зі сторони СНЩС і напругу м'язів, 

ми отримали позитивний результат кондилографії. 

 

Рис. 4.18. Пацієнтка А. після завершення ортопедичного лікування 

незнімним металокерамічним мостоподібним протезом. 

 

 Таким чином, у роботі представлено результати діагностики пацієнтів 

з дефектами зубних рядів і функціональними розладами СНЩС. На основі 

отриманих результатів нами запропоновано алгоритм комплексної 

діагностики і лікування пацієнтів, який включає вивчення моделей в 3D 

сканері, використання тимчасових конструкцій, розробленої капи і 

проведення сучасного естетичного ортопедичного лікування. Дана 
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методика діагностики дозволяє в комплексі із іншими методами обстеження 

пацієнтів оцінити стан СНЩС та ЖМ перед і після лікування. На основі 

отриманих даних можна чітко сказати про характерний стан СНЩС і 

жувальних м’язів у хворих із дефектами зубних рядів, поєднаних із 

деформаціями зубного ряду та об’єктивно оцінити позитивні результати 

проведеного лікування. 
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РОЗДІЛ 5 

 

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАПРОПОНОВАНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ 

ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ І ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 

РОЗЛАДАМИ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА 

 

5.1. Клінічна ефективність застосування запропонованих методів 

лікування пацієнтів на основі обстеження стану СНЩС у пацієнтів із 

функціональними розладами СНЩС і дефектами зубних рядів 

При обстеженні пацієнтів із дефектами зубних рядів і 

функціональними розладами СНЩС, вивчали стан і локалізацію дефектів 

зубних рядів, аналізували діагностичні моделі, застосовували 

рентгенологічні методи, такі як ортопантомографія і комп’ютерна 

томографія, а також кондилографію і сканування 3D сканером 3SHAPE. 

 Серед 120 пацієнтів двох груп при детальному обстеженні СНЩС 

нами було виявлено синдром дисфункції скронево-нижньощелепного 

суглоба у 110 пацієнтів (91,7 %), артроз – у 10 (8,3 %). 

 Пацієнти з синдромом дисфункції СНЩС перед лікуванням 

скаржилися на часті головні болі, постійний ниючий біль у ділянці суглоба, 

скутість і обмеженість рухів нижньої щелепи, особливо при широкому 

відкриванні рота і під час прийому жорсткої їжі. Частина пацієнтів 

відчували іррадіацію болей у вухо і скроню; клацання у скронево-

нижньощелепному суглобі; зниження слуху; а також скутість та болі  в 

жувальних м’язах ввечері. Слід зазначити, що основними причинами 

загострення синдрому больової дисфункції СНЩС у пацієнтів були нервове 

перенапруження, прийом жорсткої їжі або широке відкривання рота, 

наслідок ортодонтичного лікування у пацієнтів молодого віку, а також 

прояви нічного бруксизму. 
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 Типові скарги обстежених пацієнтів двох груп із дефектами зубних 

рядів, та синдромом дисфункції СНЩС перед і після лікування 

представлені в таблиці 5.1. 

 

 

Таблиця 5.1. 

Скарги пацієнтів із дефектами зубних рядів, поєднані з дисфункцією 

скронево-нижньощелепного суглоба до і після лікування 

 

 

Симптоми  

Обстежені пацієнти з дефектами зубних 

рядів і синдромом дисфункції СНЩС 

До лікування Через 6 місяців 

2 група 

n = 60 

3 група 

n = 60 

2 група 

n = 60 

3 група 

n = 60 

Головний біль (постійний, ниючий) 50 52 14 6 

Біль у ділянці суглоба 50 52 15 4 

Біль при рухах нижньої щелепи 43 44 12 4 

Біль при широкому відкриванні рота 45 48 11 5 

Біль іррадіює у вухо, скроню, тімяну ділянку, 

потилицю 

23 25 5 2 

Клацання у СНЩС 21 18 9 3 

Зниження слуху 4 4 2 1 

Відчуття скутості та болю в жувальних м’язах 40 42 10 3 

 

 Після запропонованого лікування через 6 місяців нами встановлено 

достовірне зменшення кількості пацієнтів із болями в ділянці СНЩС, що 

складало в 2 групі 15 пацієнтів, а в 3 групі – 4 пацієнтів. Однак, слід 

зазначити, що у цих пацієнтів була значно менша інтенсивність і тривалість 

болей в суглобі, ніж перед лікуванням. Знижувалася інтенсивність больових 

відчуттів при рухах нижньої щелепи у пацієнтів двох груп після лікування, 
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однак кількість пацієнтів складала в другій групі – 12, через 6 місяців у 

порівнянні з рівнем перед лікуванням – 43 (72,5 %). У третій групі кількість 

пацієнтів із проявами болю при рухах нижньої щелепи перед лікування 

становила 44, а через півроку достовірно знижувалася до 4 пацієнтів. 

Кількість пацієнтів із болями при широкому відкриванні рота у 2 групі 

зменшувалася від 45 (77,5 %), до 11, а в 3 групі від 48 пацієнтів до 5 

пацієнтів. Іррадіація болі відмічалась у 2 групі у 23 пацієнтів, а в 3 групі у 

25 пацієнтів перед лікуванням, однак через 6 місяців ці скарги виявлялися у 

5 пацієнтів 2 групи і тільки у 2 – 3 групи. Клацання і хруст в СНЩС перед 

лікуванням виявляли у 2 групі в 21 пацієнта, а в 3 групі – у 18. Через 6 

місяців після лікування цей симптом було виявлено у 9 пацієнтів 2 групи і в 

3 – 3 групи. Відчуття скутості і болі в жувальних м’язах спостерігали у 40 і 

42 пацієнтів, відповідно 2 і 3 груп перед лікуванням. Через 6 місяців даний 

показник достовірно зменшувався у двох групах і становив у 2 групі – 10 

пацієнтів, а в 3 групі був значно кращим і виявлявся у 3 пацієнтів. Слід 

зазначити, що всі показники були кращими в 3 групі пацієнтів, що свідчить 

про високу ефективність запропонованого лікування і запропонованої 

конструкції шини-каппи. При об’єктивному обстеженні після лікування 

клінічні прояви спостерігалися у вигляді зменшення кількості пацієнтів із 

S-подібним опусканням нижньої щелепи, зростала амплітуда сагітальних і 

трансверзальних рухів нижньої щелепи, зменшувалися болі при пальпації 

СНЩС, у більшості пацієнтів зникала скутість і обмеження рухів нижньої 

щелепи.  

 Характерними симптомами і скаргами при артрозі були тугорухомість 

нижньої щелепи зранку та хруст і клацання в суглобі, які виявлялися у всіх 

10 пацієнтів з артрозом і складали 8,3 % від всіх пацієнтів двох груп. 

Неможливість і болючість при широкому відкриванні рота була виявлена у 

7,5 % пацієнтів, а болі при пальпації суглоба у 8,3 % (табл. 5.2). У всіх 

обстежених проводилася рентгендіагностика СНЩС і було виявлено 

відповідні деформації поверхні суглобових головок. 
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Таблиця 5.2. 

Скарги пацієнтів із дефектами зубних рядів та проявами артрозу 

скронево-нижньощелепного суглоба 

 

 

 Через 6 місяців спостерігається достовірне зниження періодичного 

ниючого болю в ділянці суглобу до 4 пацієнтів 2 групи і до 1 пацієнта 3 

групи, яким проводили запропоноване лікування. Така ж подібна динаміка 

відмічається при оцінці скарг на посилення болю при широкому 

відкриванні рота, обмеження відкривання рота вранці та болі при пальпації 

суглоба. Особливо характерним є зменшення хрусту і клацання в суглобі, 

яке спостерігалося тільки у 2 пацієнтів із запропонованим лікуванням на 

відміну від 2 групи пацієнтів, у яких цей симптом виявлявся після 

загальноприйнятого лікування у 4 пацієнтів. 

 

Симптоми Обстежені пацієнти з дефектами 

зубних рядів і артрозом СНЩС 

До лікування Через 6 місяців 

2 група 

n = 60 

3 група 

n = 60 

2 група 

n = 60 

3 група 

n = 60 

Періодичний ниючий біль у ділянці суглобу 5 5 4 1 

Підсилення болю при широкому 

відкриванні рота 

4 5 3 1 

Хрускіт і клацання у СНЩС 5 5 4 2 

Відчуття скутості та болю у жувальних 

м’язах 

4 5 3 1 

Обмеження рухів нижньої щелепи вранці 5 5 4 1 

Біль при пальпації суглоба 5 5 4 1 
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 На основі отриманих нами результатів обгрунтовано запропоновану 

методику виготовлення шини-капи і послідовність етапів лікування 

пацієнтів з дисфункцією і розладами СНЩС та дефектами зубних рядів, які 

можуть бути поєднані з зубощелепними деформаціями. Запропонована 

методика лікування дозволяє стабілізувати положення суглобових головок і 

дисків, усунути суб’єктивні відчуття пацієнта і болі при рухах нижньої 

щелепи, врахувати положення суглобових головок індивідуально справа і 

зліва, досягти оптимального розмикання висоти прикусу і естетики. 

 Для обгрунтування запропонованого комплексного лікування 

пацієнтів із дефектами зубних рядів та дисфункцією СНЩСі застосування 

запропонованої конструкції шини-каппи нами проведено діагностику стану 

СНЩС шляхом запису біомеханічних параметрів рухів суглобових головок 

нижньої щелепи. Проведено порівняння біомеханічних параметрів СНЩС у 

нормі та після незнімного ортопедичного лікування з використанням шини-

капи. Результати вивчення біомеханічних параметрів у пацієнтів 1 групи 

без порушень зі сторони СНЩС становили при протрузійних рухах 

суглобових головок, відповідно правого і лівого СНЩС - 10,6±0,5 мм і 

9,5±0,3 мм, при вертикальних рухах - 12,02±0,2 мм і 11,4±0,3 мм, а при 

трансверзальних рухах, відповідно - 10,5±0,3 мм і 10,2±0,3 мм.  

 Результати вивчення біомеханічних параметрів пацієнтів із дефектами 

зубних рядів до лікування і після комплексного загальноприйнятого 

лікування СНЩС і ортопедичного лікування представлено в таблиці 5.3. У 

всіх пацієнтів, яким проводили діагностику СНЩС за допомогою “Cadiax 

Compact” і індивідуальний запис біомеханічних параметрів СНЩС було 

встановлено синдром дисфункції СНЩС. Аналізуючи отримані результати 

нами встановлено, що у обстежених пацієнтів із дефектами зубних рядів 

біомеханічні параметри у всіх площинах є значно зниженими у порівнянні з 

нормою. У 2 групі пацієнтів біомеханічні показники рухів СНЩС до 

лікування були достовірно нижчими від норми і становили при 

протрузійних рухах 6,4±0,2 мм та 6,8±0,2 мм для правого і лівого СНЩС, у 
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вертикальній площині відповідно 7,8±0,1 мм та 7,9±0,2 мм і при 

трансверзальних рухах 6,7±0,1 мм і 6,5±0,2 мм (табл. 5.3, 5.4, рис. 5.1 - 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Біомеханічні параметри рухів суглобових головок (СНЩС) в 

сагітальній і вертикальній площині у пацієнтів 2 групи, (M±m, мм) 

Терміни 

спостереження 

Протрузія, мм Вертикальні, мм 

правий лівий правий лівий 

До лікування 6,4±0,2 6,8±0,2 7,8±0,1 7,9±0,2 

Через 6 місяців 7,4±0,2* 7,7±0,2* 8,1±0,2 8,2±0,2 

Через 12 місяців 7,6±0,2* 7,8±0,2* 8,3±0,2* 8,2±0,2* 

Примітка. *   -   p<0,05, порівняно з показниками до лікування 

 

 

 Рис. 5.1. Біомеханічні параметри рухів суглобових головок СНЩС в 

сагітальній площині у пацієнтів 2 групи. 
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 Рис. 5.2. Біомеханічні параметри рухів суглобових головок СНЩС у 

вертикальній площині у пацієнтів 2 групи. 

 

 

 

 Рис. 5.3. Біомеханічні параметри рухів суглобових головок СНЩС у 

трансверзальній площині у пацієнтів 2 групи. 

 

 



108 
 

Через 6 місяців після комплексного і ортопедичного лікування хворих за 

допомогою незнімних протезів величина протрузійних рухів нижньої 

щелепи достовірно зростає (р<0,05) до 7,4±0,2 мм і 7,7±0,2 мм у правому та 

лівому СНЩС відповідно. При цьому, також зростає величина рухів 

суглобових головок у вертикальній площині, відповідно до 8,1±0,2 мм та 

8,2±0,2 мм і в при рухах нижньої щелепи вліво і вправо 7,1±0,3 мм та 

7,3±0,1 мм відповідно (р<0,05). 

Таблиця 5.4 

Біомеханічні параметри рухів суглобових головок (СНЩС) в 

трансверзальній площині у пацієнтів 2 групи, (M±m, мм) 

Терміни 

спостереження 

Медіотрузія 

вправо, мм 

Медіотрузія 

вліво, мм 

До лікування 6,7±0,1 6,5±0,2 

Через 6 місяців 7,1±0,3 7,3±0,1* 

Через 12 місяців 7,2±0,3* 7,5±0,1* 

Примітка. *   -   p<0,05, порівняно з показниками до лікування. 

 

 Через 12 місяців після комплексного і ортопедичного лікування 

пацієнтів за допомогою незнімних конструкцій зубних протезів величина 

протрузійних рухів нижньої щелепи зберігається на досягнутому рівні і 

складала 7,6±0,2 мм і 7,8±0,2 мм у правому та лівому СНЩС відповідно. 

При цьому, на такому ж рівні утримувалися показники величини рухів 

суглобових головок у вертикальній площині, відповідно 8,3±0,2 мм та 

8,2±0,2 мм і при рухах нижньої щелепи вліво і вправо 7,2±0,3 мм та 7,5±0,1 

мм відповідно. 

 У 3 групі пацієнтів, яким застосовували запропоновану шину-капу і 

комплексне лікування біомеханічні показники рухів СНЩС до лікування 

були достовірно нижчими (р<0,05) від норми і становили при протрузійних 
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рухах нижньої щелепи 6,3±0,3 мм та 6,7±0,4 мм для правого і лівого 

суглобів (табл. 5.5, 5.6). Після застосування шини-каппи на протязі 8-12 

тижнів дані показники достовірно зростали до 7,5±0,3 мм і 7,9±0,3 мм 

відповідно (р<0,05). Через 6 місяців після запропонованого комплексного і 

ортопедичного лікування пацієнтів за допомогою незнімних ортопедичних 

конструкцій зубних протезів із використанням запропонованої шини - капи 

величина протрузійних рухів нижньої щелепи була достовірно вищою від 

показника перед лікуванням, і від попереднього показника (р<0,05), і 

становила 8,6±0,2 мм та 8,5±0,3 мм у правому та лівому СНЩС відповідно. 

Через 12 місяців після лікування даний показник незначно покращувався і 

складав відповідно, 8,9±0,2 мм і 9,0±0,3 мм. У вертикальній площині 

біомеханічні параметри у пацієнтів 3 групи становили відповідно для 

правого і лівого СНЩС перед лікуванням 7,5±0,4 мм та 7,8±0,3 мм. Після 

застосування запропонованої шини - капи дані показники достовірно 

зростали у даних пацієнтів до 8,4±0,3 мм та 8,6±0,3 мм, а через 6 місяців 

становили 8,7±0,3 мм і 8,9±0,2 мм відповідно для правого і лівого СНЩС. 

Через 12 місяців після лікування досліджувані показники були достовірно 

кращими від попередніх рівнів і складали відповідно 9,4±0,3 мм і 9,5±0,2 

мм (рис. 5.4, 5.5). 

 При трансверзальних рухах нижньої щелепи у пацієнтів 3 групи 

показники перед лікуванням становили 6,6±0,4 мм для правого і 6,9±0,5 для 

лівого СНЩС. У цієї групи пацієнтів після використання шини-каппи 

показники достовірно зростали до 8,1±0,3 мм і до 7,8±0,4 мм, відповідно 

(р<0,05). Через 6 місяців після ортопедичного лікування можна відзначити 

стабілізацію і покращення даних показників на рівні 8,5±0,2 мм і 8,3±0,4 мм 

відповідно для правого і лівого СНЩС. Через 12 місяців після лікування 

пацієнтів 3 групи досліджувані показники були кращими від попередніх 

рівнів і складали відповідно 8,8±0,2 мм і 8,9±0,4 мм. 
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Таблиця 5.5 

Біомеханічні параметри рухів суглобових головок (СНЩС) в 

сагітальній і вертикальній площині у пацієнтів 3 групи, (M±m, мм) 

Терміни 

спостереження 

Протрузія, мм Вертикальні, мм 

правий лівий правий лівий 

До лікування 6,3±0,3 6,7±0,4 7,5±0,4 7,8±0,3 

Після шини-

капи 

7,5±0,3* 7,9±0,3* 8,4±0,3* 8,6±0,3* 

Через 6 місяців 8,6±0,2* 8,5±0,3* 8,7±0,3* 8,9±0,2* 

Через 12 місяців 8,9±0,2* 9,0±0,3* 9,4±0,3* 9,5±0,2* 

Примітка. *   -   p<0,05, порівняно з показниками до лікування. 

 

 

 

 

 Рис. 5.4. Біомеханічні параметри рухів суглобових головок СНЩС в 

сагітальній і вертикальній площині у пацієнтів 3 групи. 
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Таблиця 5.6 

Біомеханічні параметри рухів суглобових головок (СНЩС) в 

трансверзальній площині у пацієнтів 3 групи, (M±m, мм) 

 

Терміни 

спостереження 

Медіотрузія 

вправо, мм 

Медіотрузія 

вліво, мм 

До лікування 6,6±0,4 6,9±0,5 

Після шини-

капи 

8,1±0,3* 7,8±0,4* 

Через 6 місяців 8,5±0,2* 8,3±0,4* 

Через 12 місяців 8,8±0,2* 8,9±0,4* 

Примітка. *   -   p<0,05, порівняно з показниками до лікування. 

 

 

 

 Рис. 5.5. Біомеханічні параметри рухів суглобових головок СНЩС у 

трансверзальній площині у пацієнтів 3 групи. 
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 При обстеженні пацієнтів трьох груп за допомогою артикуляційного 

комплексу “Cadiax Compact”, нами встановлено якісні характеристики 

біомеханічних параметрів СНЩС. Зокрема, у пацієнтів 1 групи 

екскурсійний та інкурсійний рухи суглобових головок практично 

перекривалися у всіх обстежених при протрузії, медіотрузійних та 

вертикальних зміщеннях нижньої щелепи. Нами проводилося вивчення і 

аналіз показників траєкторій суглобових шляхів, а саме симетричності рухів 

правого і лівого СНЩС при зміщенні нижньої щелепи в сагітальній і 

вертикальній площині. У обстежених пацієнтів протрузійні і вертикальні 

рухи суглобових головок нижньої щелепи характеризувалися практично 

симетричними за нахилом і амплітудою справа і зліва суглобовими 

шляхами.  

 У 3 групі пацієнтів із дефектами зубних рядів і розладами СНЩС, 

яким проводили запропоноване нами лікування встановлено наступні якісні 

характеристики зміщень суглобових головок СНЩС. У обстежених 

пацієнтів спостерігалися зміни якісних показників у порівнянні з 

показниками контрольної групи. Екскурсійні та інкурсійні рухи не 

перекривались, що свідчить про порушення функції жувальних м’язів та 

наявність клінічно вираженого синдрому дисфункції СНЩС. Якісний стан 

відтворюваних рухів є середнім при протрузії, вертикальних рухах та 

медіотрузії. У більшості пацієнтів нами виявлено порушення симетричності 

траєкторій суглобових шляхів, а протрузійні рухи є симетричними за 

нахилом справа і зліва, однак за амплітудою вони несиметричні. У всіх 

пацієнтів 3 групи відмічали вкорочення амплітуди сагітального суглобового 

шляху при протрузійних та вертикальних рухах суглобових головок. Однак, 

у пацієнтів даної групи через 6 і 12 місяців після лікування при записі 

кондилограм виявилася позитивна динаміка якісних параметрів рухів 

суглобових головок. Екскурсійні та інкурсійні рухи перекривалися у 75,0 % 

пацієнтів. Якісний стан відтворюваних рухів зберігався на середньому рівні 

при протрузійних, вертикальних і трансверзальних рухах. Протрузійні рухи 
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за нахилом залишалися симетричними, а за амплітудою більш 

симетричними, ніж до лікування. Показники амплітуди медіотрузійних 

рухів є значно кращими після лікування, ніж до лікування, і це свідчить про 

поступове відновлення рівномірних, симетричних трансверзальних рухів і 

відсутність блокування рухів нижньої щелепи при наявності дефектів 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями. Також, про 

покращення біомеханічних параметрів СНЩС свідчило зростання 

амплітуди і симетричності суглобових траєкторій при вертикальних рухах 

нижньої щелепи.  

 Отримані нами результати клінічних спостережень і вивчення 

індивідуальних параметрів СНЩС за допомогою “Cadiax Compact” 

доводять високу ефективність запропонованого комплексного лікування 

пацієнтів із дефектами зубних рядів і дисфункцією СНЩС, яке включає 

застосування запропонованої шини-капи для стабілізації положення 

суглобових головок СНЩС. 

 

 5.2. Клінічна ефективність і обґрунтування застосування 

запропонованої методики лікування на основі аналізу стану пародонту 

в пацієнтів із функціональними розладами СНЩС та дефектами зубних 

рядів 

 Для порівняння ефективності лікування хворих трьох груп із 

дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними 

розладами СНЩС, зокрема, і за допомогою застосування запропонованих 

шин-кап та комплексного індивідуального підходу нами проведений аналіз 

отриманих результатів клінічного дослідження стану тканин пародонта 

(табл. 5.7). 

Отже, проаналізувавши отримані результати у групах пацієнтів, 

лікованих за допомогою запропонованої і загальноприйнятих методик, 

можна зробити наступні висновки: пародонтальний індекс до лікування 

становив (1,7±0,1) бала у 1 групі пацієнтів та (1,7±0,08) і (1,8±0,12) балів у 2 
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і 3 групах пацієнтів, яким для лікування застосовували загальноприйняті і 

запропоновані методи лікування дисфункції СНЩС, що свідчить про 

наявність запально - дистрофічних змін у пародонті. Через 3 місяці після 

лікування цей індекс зменшився до (1,1±0,11) бала у 1 групі пацієнтів, та до 

(1,4±0,09) бала у 2 групі пацієнтів і до (1,3±0,1) балів відповідно у 3 групі 

пацієнтів, яким було проведено лікування запропонованим методом, що в 

загальному свідчить про достовірне покращення стану тканин пародонта у 

всіх групах пацієнтів (рис. 5.6). Через 6 місяців після початку лікування 

стан пародонту був найкращий у 1 групі пацієнтів і індекс РІ становив 

1,1±0,11 балів. У пацієнтів, яким проводили загальноприйняте лікування він 

погіршився і складав 1,5±0,09 балів, а у пацієнтів 3 групи він був достовірно 

кращим від показника перед лікуванням і становив 1,2±0,1 балів. При 

аналізі індексу РІ через 12 місяців після лікування у 2 групі пацієнтів він 

становив 1,6±0,09 балів і достовірно не відрізнявся від даних до лікування, а 

в 3 групі пацієнтів він склав 1,3±0,1 балів і був достовірно кращим від 

показника перед лікуванням і від показника у 2 групі пацієнтів. Отримані 

результати вказують на позитивний вплив на стан тканин пародонта 

заропонованого комплексного лікування з індивідуальним підходом до 

пацієнта, яке включало детальну оцінку оклюзійних співвідношень, 

проведення вибіркового пришліфування і усунення супраконтактів, 

застосування індивідуальних шин-кап, які мають стабілізуючий вплив на 

стан тканин пародонту і сприяють оптимальному розподілу жувального 

навантаження та відновлюють дефекти зубних рядів.  

Запропоновані шини діють як ретенційні апарати і тому при їх 

застосуванні враховували стан пародонту при зубощелепних деформаціях, 

дефектах зубних рядів і дисфункції СНЩС. 

 

 

 

 



115 
 

Таблиця 5.7 

Результати вивчення стану тканин пародонта за індексом РІ у 

пацієнтів різних груп, (M±m, бали) 

 

Групи 

пацієнтів 

До лікування Через  

3 місяці 

Через  

6 місяців 

Через  

12 місяців 

1 (n=40) 1,7±0,10 1,1±0,11* 1,1±0,11* 1,1±0,11* 

2 (n=60) 1,7±0,08 1,4±0,09* 1,5±0,09* 1,6±0,09 

3 (n=60) 1,8±0,12 1,3±0,1* 1,2±0,1* 1,3±0,1* 

Примітка: * р < 0,05 – порівняно з показниками до лікування. 

 

 

Рис. 5.6. Динаміка змін показника індексу РІ у пацієнтів різних груп. 

 Ступінь кровоточивості ясен, яку визначали за індексом РВІ до 

лікування у пацієнтів 1 (контрольної) групи становив (1,8±0,1) бала, а через 

3 місяці після лікування достовірно знижувався до (0,3±0,09) (р<0,05). У 

пацієнтів 2 групи даний показник перед лікуванням становив (2,0±0,3) 

балів, а через 3 місяці після лікування також достовірно знижувався до 
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(0,2±0,1) (р<0,05). Така ж подібна динаміка спостерігалася і в 3 групі 

пацієнтів, зокрема даний показник до лікування становив (1,9±0,4) балів, а 

після нього – (0,3±0,1) (р<0,05) (табл. 5.8, рис. 5.7). Через півроку після 

ортопедичного лікування показник індексу кровоточивості ясен у 1 групі 

утримувався на попередньому рівні - 0,2±0,08 балів, а через 1 рік був - 

0,3±0,09 балів. У пацієнтів 2 групи індекс кровоточивості ясен через 6 

місяців складав 0,3±0,1 балів і був достовірно кращим від показника перед 

лікуванням, однак через 12 місяців він достовірно погіршився у порівнянні 

з попереднім терміном і становив 0,9±0,1 балів. У пацієнтів 3 групи 

показник РВІ через півроку і через 1 рік практично залишався на 

досягнутому рівні і складав відповідно 0,3±0,1 та 0,4±0,1 балів. Отримані 

результати вказують на позитивний вплив запропонованого лікування і 

естетичного раціонального ортопедичного лікування не тільки на стан 

СНЩС, але й на стан тканин пародонту збережених зубів.  

 

Таблиця 5.8 

Результати вивчення стану тканин пародонта за індексом РВІ у 

пацієнтів різних груп, (M±m, мм) 

 

Групи 

пацієнтів 

До лікування Через  

3 місяці 

Через  

6 місяців 

Через  

12 місяців 

1 (n=40) 1,8±0,10 0,3±0,09* 0,2±0,08* 0,3±0,09* 

2 (n=60) 2,0±0,3 0,2±0,1* 0,3±0,1* 0,9±0,1* 

3 (n=60) 1,9±0,4 0,3±0,1* 0,3±0,1* 0,4±0,1* 

 

Примітка: * р < 0,05 – порівняно з показниками до лікування. 
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 Рис. 5.7. Динаміка змін показника індексу РВІ у пацієнтів різних груп. 

  

 Проба Шиллера-Писарева до лікування у пацієнтів 1 групи становила 

(2,0±0,25) бала, а через 3 місяці після лікування достовірно знижувалася до 

(0,35±0,1) (р<0,05). У пацієнтів 2 групи даний показник перед лікуванням 

становив (2,1±0,1) балів, а через 3 місяці після лікування також достовірно 

знижувався до (0,4±0,15) (р<0,05). Подібна динаміка спостерігалася і в 3 

групі пацієнтів, зокрема даний показник до лікування становив (1,9±0,4) 

балів, а після нього – (0,4±0,1) (р<0,05) (табл. 5.9, рис. 5.8). Однак через 6 і 

12 місяців після ортопедичного лікування досліджуваний показник зростав 

до 0,6±0,15 балів і до 0,9±0,15 балів, відповідно. Показник проби Писарева-

Шиллера у 3 групі пацієнтів, яким проводили комплексне лікування 

патології СНЩС та раціональне естетичне ортопедичне лікування на 

кінцевому етапі лікування через 6 і 12 місяців утримувався на рівні 0,5±0,1 

балів.  
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Таблиця 5.9 

Результати вивчення стану тканин пародонта за пробою Шиллера-

Писарева у пацієнтів різних груп, (M±m, мм) 

 

Групи  

пацієнтів 

До  

лікування 

Через  

3 місяці 

Через  

6 місяців 

Через  

12 місяців 

1 (n=40) 2,0±0,25 0,35±0,1* 0,35±0,1* 0,35±0,1* 

2 (n=60) 2,1±0,1 0,4±0,1* 0,6±0,1* 0,9±0,15* 

3 (n=60) 1,9±0,4 0,4±0,1* 0,5±0,1* 0,5±0,1* 

Примітка: * р < 0,05 – порівняно з показниками до лікування. 

 

 Рис. 5.8. Динаміка змін показника проби Шиллера-Писарева у 

пацієнтів трьох груп. 

  

Особлива увага нами була приділена вивченню стану гігієни ротової 

порожнини при користуванні пацієнтами шинами-капами і незнімними 

естетичними конструкціями, який визначався за допомогою індексу Silness- 

Loe. Так, до лікування у пацієнтів 1 групи він становив (1,8±0,2) бала, а 
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через 3 місяці після лікування достовірно знижувався до (0,3±0,1) (р<0,05). 

У пацієнтів 2 групи, яким проводили лікування загальноприйнятими 

методами даний показник перед лікуванням становив (1,7±0,25) балів, а 

через 3 місяці після початку лікування достовірно знижувався до (0,4±0,12) 

(р<0,05). Однак, необхідно відзначити, що у пацієнтів 3 групи, яким 

лікування проводили запропонованими методами даний показник до 

лікування становив (1,5±0,3) балів, а після нього достовірно знижувався до 

(0,3±0,11) балів (р<0,05). Але, при порівнянні даного показника між 

групами пацієнтів у термін через 3 місяці після початку лікування можна 

відзначити, що стан гігієни достовірно покращився у був на одному рівні у 

всіх групах пацієнтів (табл. 5.10, рис. 5.9). Через півроку від початку 

лікування стан гігієни погіршився у 2 групі пацієнтів і індекс Silness- Loe 

склав 0,7±0,12 балів. У пацієнтів 3 групи даний індекс утримувався на 

попередньому досягнутому рівні і склав 0,5±0,1 балів. Через 1 рік після 

загальноприйнятого лікування пацієнтів 2 групи індекс гігієни становив 

1,0±0,12 балів і був достовірно гіршим від показника у 3 групі пацієнтів - 

0,6±0,1 балів.  

Таблиця 5.10 

Результати вивчення стану пародонта за індексом Silness- Loe у 

пацієнтів різних груп, (M±m, мм) 

Групи 

пацієнтів 

До лікування Через 3 місяці Через  

6 місяців 

Через  

12 місяців 

1 (n=40) 1,8±0,2 0,3±0,1* 0,3±0,1* 0,3±0,1* 

2 (n=60) 1,7±0,25 0,4±0,12* 0,7±0,12* 1,0±0,12* 

3 (n=60) 1,5±0,3 0,3±0,11* 0,5±0,1* 0,6±0,1* 

Примітка: * р < 0,05 – порівняно з показниками до лікування; 
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 Рис. 5.9. Динаміка змін показника індексу Silness- Loe у пацієнтів 

різних груп. 

 

 Така динаміка свідчить про позитивний ефект запропонованого 

комплексного лікування, яке цілісно враховує стан зубощелепної системи і 

СНЩС та створює можливості для тривалої стабілізації патологічного 

процесу в тканинах пародонту і СНЩС.  

Перед лікуванням індекс РМА у пацієнтів 1, 2 і 3 груп складав 

відповідно (25,3±0,5), (28,3±0,4) та (29,4±0,5)%. Вже через 3 місяці після 

проведеного комплексного лікування нами встановлено, що він достовірно 

знижувався до (20,2±0,3)% (р<0,05) у пацієнтів 1 групи. У пацієнтів 2 і 3 

групи даний показник через 3 місяці від початку лікування становив 

відповідно (25,3±0,4)% та (25,4±0,5)%. При цьому він достовірно 

покращувався у порівнянні з рівнем до лікування (р<0,05) у всіх групах 

пацієнтів, але через 3 місяці після лікування був достовірно кращим у 1 

групі пацієнтів (табл. 5.11, рис. 5.10). 

 У пацієнтів 2 групи індекс РМА через 6 місяців складав (22,9±0,5)% і 

був достовірно кращим від показника перед лікуванням, однак через 12 
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місяців він погіршився у порівнянні з попереднім терміном і становив 

(23,4±0,4) %. У пацієнтів 3 групи показник РМА через півроку і через 1 рік 

практично залишався на досягнутому рівні і складав відповідно (18,8±0,4)% 

та (13,5±0,3) % та був достовірно кращим від показника в цей термін у 2 

групі пацієнтів, що свідчить про високу ефективність запропонованого 

нами комплексного лікування.  

Таблиця 5.11 

Результати вивчення стану тканин пародонта за індексом РМА у 

пацієнтів різних груп, (М±м, %) 

Групи пацієнтів До лікування Через  

3 місяці 

Через  

6 місяців 

Через  

12 місяців 

1 (n=40) 25,3±0,5 20,2±0,3* 19,8±0,4* 17,2±0,4* 

2 (n=60) 28,3±0,4 25,3±0,4* 22,9±0,5* 23,4±0,4* 

3 (n=60) 29,4±0,5 25,4±0,5* 18.8±0,4* 13,5±0,3* 

Примітка: * р < 0,05 – порівняно з показниками до лікування; 

 
 Рис. 5.10. Динаміка змін показника індексу РМА у пацієнтів різних 

груп. 
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 Отже, на основі отриманих результатів клінічних спостережень нами 

встановлено, що запропонована методика комплексного лікування пацієнтів 

із функціональними розладами СНЩС та дефектами зубних рядів і 

зубощелепними деформаціями при якій застосовується шина-капа, 

індивідуальний аналіз стану СНЩС за допомогою кондилографії та цифрові 

технології, зокрема 3D сканер має переваги над загальноприйнятими 

методами лікування пацієнтів із даною патологією.  

У результаті виконаної роботи нами запропоновано детальний 

алгоритм обстеження і лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів та 

функціональними розладами СНЩС (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Алгоритм обстеження і лікування пацієнтів із дефектами 

зубних рядів та функціональними розладами СНЩС. 
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Для демонстрації застосування запропонованої методики лікування 

пацієнтів із дефектами зубних рядів і функціональними розладами СНЩС 

нами наведено ряд клінічних прикладів пацієнтів. 

Клінічний приклад 1 

 Пацієнтка В звернулася у клініку відділення ортопедичної 

стоматології університетської клініки ІФНМУ зі скаргами на обмеженість 

відкривання рота, біль у привушній ділянці та м’язах, клацання при 

відкриванні рота, важкість при пережовуванні їжі, головний біль. Із 

анамнезу захворювання встановлено, що симптоми у пацієнтки виникли 12 

місяців тому. 

 Об’єктивно: прикус ортогнатичний (рис. 5.12), S-подібне зміщення 

нижньої щелепи у вертикальному напрямі, зубощелепну деформацію у 

боковій групі зубів верхньої та нижньої щелепи. Рентгенологічно 

визначається розширення суглобової щілини, нечіткі контури і деструкція 

суглобових поверхонь.  

(А) (Б) 

 Рис. 5.12. Стан зубних рядів пацієнтки В. при максимально опущеній 

нижній щелепі (А) та зімкнених зубних рядах у центральній оклюзії (Б). 

  

Діагностика: за допомогою артикуляційної системи “Cadiax Compact” 

ми отримали запис сагітальних і трансверзальних суглобових кутів правого 

і лівого СНЩС, визначили передчасні оклюзійні контакти, які провокували 

розвиток функціональних розладів СНЩС (табл. 5.12, рис. 5.13). 
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 Діагноз: Дисфункція СНЩС, глибоке різцеве перекриття, 

зубощелепна деформація бокової групи зубів верхньої та нижньої щелепи.  

Лікування: включає комплекс з діагностики, профілактики та 

лікування зубощелепної деформації та дисфункції СНЩС. 

Таблиця 5.12 

Біомеханічні параметри рухів суглобових головок (СНЩС) в 

сагітальній і вертикальній площині 

Терміни 

спостереження 

Протрузія, мм Вертикальні, мм 

правий лівий правий Лівий 

До лікування 6,3 6,7 7,5 7,8 

Після шини-

каппи 

7,5 7,9 8,4 8,6 

Через 6 місяців 8,6 8,5 8,7 8,9 

Через 12 місяців 8,9 9,0 9,4 9,5 

 

 

 

 Рис. 5.13. Проведення кондилографії з накладеною верхньою і 

нижньою лицевою дугою у пацієнтки В. 

 

Лікування: проведено вибіркове пришліфування твердих тканин 

опорних зубів і зубів-антагоністів, кондилографію та ортопантомографію, 
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отримано високоточний силіконовий повний анатомічний відбиток з 

нижньої щелепи та проведено фіксацію центрального співвідношення 

щелеп. Завдяки комп’ютерному 3D моделюванню спроектовано 

індивідуальну шину-капу, завдяки якій проведено поступове підняття 

прикусу зліва від 1,5мм до 2,0 мм, а справа від 1,5 до 3,0 мм, виставлено 

необхідне положення нижньої щелепи в сагітальній і трансверзальній 

площині згідно з показниками результатів проведеної кондилографії 

сагітального та трансерзального суглобового шляху (рис. 5.14, 5.15).  

 

 

                                                                                                

(А)                                                   (Б) 

 Рис 5.14. Індивідульна шина-капа пацієнтки В.: вигляд зверху (А), 

вигляд знизу (Б). 
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Рис. 5.15. Індивідульна шина-капа пацієнтки В. накладена на зубний 

ряд нижньої щелепи. 

 Після запропонованого лікування через 6 і 12 місяців нами 

встановлено, що параметри вертикальних і протрузійних рухів суглобових 

головок у даної пацієнтки були достовірно кращими від показників перед 

лікуванням. Завдяки розробленій шині-капі нам вдалось усунути біль у 

привушній ділянці та клацання при відкриванні рота, зникла скутість і 

обмеження рухів нижньої щелепи, зокрема S-подібне опускання нижньої 

щелепи. Пацієнтка перестала скаржитись на головні болі та важкість при 

пережовуванні їжі. 

 Клнічний приклад 2 

 Пацієнтка О., звернулася в клініку кафедри стоматології 

післядипломної освіти зі скаргами на естетичний дефект зубного ряду в 

фронтальній ділянці верхньої щелепи, відчуття важкості при пережовуванні 

їжі, біль і важкість у суглобі вранці. За даними анамнезу встановлено, що 

вказані симптоми у пацієнтки виникли після видалення зубів, унаслідок 

ускладнень каріозного процесу, зокрема, останнє видалення проводилося 6 

місяців тому. Об’єктивно: відсутність 12 зуба. Прикус ортогнатичний (рис. 

5.16). 
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 Рис. 5.16. Дефект зубного ряду пацієнтки О. у фронтальній ділянці. 

  

План лікування пацієнтки включав комплекс з діагностики, 

підготовки та раціонального ортопедичного лікування пацієнтки. 

Обстеження за загальноприйнятими методиками дозволило встановити 

діагноз - дефект зубного ряду верхньої щелепи, IV клас за Кенеді. Больова 

дисфункція СНЩС, перехресний прикус.  

 Першочерговим завданням на початку лікування у даної пацієнтки 

було вивчення рентгенологічної картини та наявності дефектів кісткової 

тканини, що в подальшому дало нам можливість правильно спрогнозувати 

етапи діагностики та лікування (рис. 5.17). Саме завдяки високоточним 

рентгенологічним методам діагностики, такими як конусно-променева 

комп’ютерна томографія ми можемо співставити отримані результати за 

допомогою рентгенологічних методів, 3D сканування і моделювання та 

кондилографії.  
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 Рис. 5.17. Конусно-променева комп’ютерна томографія фронтальної 

ділянки пацієнтки О. 

 Для оцінки зубощелепної деформації проведено сканування верхньої 

та нижньої щелеп за допомогою інтраорального сканера 3SHAPE та 

отримано цифрові моделі за допомогою яких нами детально проаналізовано 

дефект зубних рядів, а саме відсутність 22 зуба. Співставлення цифрових 

моделей у віртуальному артикуляторі дало нам можливість проаналізувати 

рухи нижньої щелепи у трьох площинах (вертикальна, сагітальна, 

трансерзальна), що в подальшому унеможливлювало виникнення похибки 

при проектуванні індивідуальної шини-капи (рис. 5.18). 
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(А)                                                                                       (Б) 

 Рис. 5.18. Цифрові моделі пацієнтки О.: верхня щелепа (А), нижня 

щелепа (Б). 

 Для оцінки стану СНЩС проведено кондилографію (рис. 5.19): 

 

 Рис. 5.19. Результати кондилографії артикуляційною системою Cadiax 

Compact пацієнтки О. 

 Згідно з результатами кондилографії та аналізу 3D моделей нами 

запропоновано індивідуальну шину-капу товщиною 1,5 мм на стабілізуючо-

активний етап для зняття симптомів дисфункції на період 6 місяців (рис. 

5.20). 
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 Рис. 5.20. Індивідуальна шина-каппа пацієнтки О. у ротовій 

порожнині. 

 

 Після повторного аналізу об’єктивного стану пацієнта, оцінки 

моделей через 6 місяців після початку лікування встановлено, що вдалося 

досягти прогнозованого результату, а саме зменшення проявів больової 

дисфункції СНЩС та збільшення амплітуди рухів нижньої щелепи. 

 Розпочато другий етап лікування з використанням незнімної 

естетичної металокерамічної конструкції.  На кінцевому етапі лікування 

здійснювали контроль кондилографією, і повторне виготовлення 

релаксаційних естетичних кап терміном на 3-6 місяців до повної стабілізації 

патологічного процесу в тканинах СНЩС (рис. 5.21).  

 

 Рис. 5.21. Постійна незнімна металокерамічна конструкція пацієнтки 

О. 
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 Після завершення повної реабілітації пацієнтки О. нами встановлено 

відсутність проявів СНЩС дисфункції, а саме головних болей, болей у 

ділянці СНЩС, хрускоту, важкості при пережовуванні Їжі та в ділянках 

обох СНЩС вранці, а також обмеженого відкривання рота. Отримано 

позитивний результат кондилографії. 

  

Клнічний приклад 3. 

Пацієнт К. звернувся в клініку зі скаргами на функціональний та 

естетичний дефект у бічній ділянці нижньої щелепи, клацання при 

закриванні рота у ділянці лівого СНЩС, важкість при пережовуванні їжі, 

важкість у суглобі вранці. Із анамнезу відомо, що симптоми у пацієнта 

виникли після часткової втрати зубів (рис. 5.22). 

 Діагноз: дисфункція СНЩС, дефект зубного ряду III клас за Кеннеді, 

зубощелепна деформація бокової групи зубів нижньої щелепи.  

 

 Рис. 5.22. Дефект зубного ряду пацієнта К., III клас за Кеннеді. 

 Першочерговим методом діагностики було вивчення індивідуальних 

суглобових параметрів. Біомеханічні показники рухів СНЩС до лікування 

були достовірно нижчими від норми і становили при протрузійних рухах 

6,2±0,2 мм та 6,5±0,2 мм для правого і лівого СНЩС, у вертикальній 

площині відповідно 7,5±0,1 мм та 8,0±0,2 мм і при трансверзальних рухах 

6,3±0,1 мм і 6,5±0,2 мм (рис. 5.23). 
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 Рис. 5.23. Результат кондилографії пацієнта К. до лікування 

 Наступним методом діагностики було сканування верхньої та нижньої 

щелепи за допомогою інтраорального сканера та аналіз зубощелепної 

деформації та дефекту зубного ряду за допомогою віртуальних моделей 

зубів верхньої та нижньої щелеп (рис. 5.24). 

 

 

А)                                                             Б) 
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(В)                                                                   (Г) 

           Рис.5.24. Цифрові моделі верхньої та нижньої щелеп пацієнта 

К.:вигляд спереду (А), вигляд збоку (Б), вигляд зверху (В), вигляд знизу (Г). 

 

           Лікування: в даній клінічній ситуації нами було прийнято рішення 

ортопедичного лікування дефекту зубного ряду у ділянці відсутнього 36 

зуба сучасними незнімними естетичними конструкціями зубних протезів 

для уникнення прогресування подальших зубощелепних деформацій зубів 

верхньої щелепи та бічної групи зубів нижньої щелепи. В подальшому для 

усунення розладів СНЩС та контрактури жувальних м’язів ми застосували 

AQUALISER на два тижні. На кінцевому етапі лікування після зняття 

больових явищ та стабілізації положення суглобового диска здійснювали 

контроль методикою кондилографії, і повторне виготовлення релаксаційних 

естетичних капп терміном на 3-6 місяців до повної стабілізації 

патологічного процесу в СНЩС (рис. 5.25). 
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           Рис. 5.25. Незнімна високоестетична ортопедична конструкція на 

основі оксид-циркону:(А) вигляд у положенні центральної оклюзії, (Б) 

вигляд при максимально опущеній нижній щелепі. 

 

Пацієнт К. наприкінці проведеного лікування перестав скаржитись 

на важкість у привушній ділянці. При об’єктивному обстеженні було 

виявлено відсутність S-подібного закривання рота та клацання у ділянці 

СНЩС.  

Отримано збільшення екскурсії суглобових головок у всіх 

площинах. Дефект зубного ряду у пацієнта К. заміщено високоестетичною 

ортопедичною конструкцією на основі диоксиду циркону. 

 Пацієнтка Б., звернулася в клініку кафедри стоматології зі скаргами 

на скутість нижньої щелепи зранку, важкість при пережовуванні їжі, 

функціональний дефект у бічній ділянці верхньої щелепи справа та зліва, 

важкість при пережовуванні їжі, біль у суглобі. При об’єктивному 

обстеженні виявлено часткову відсутність зубів на нижній щелепі (відсутні 

15,16,17.25 та 34 зуби), комбіновані зубощелепні деформації верхнього і 

нижнього зубних рядів. Прикус ортогнатичний (рис. 5.26, 5.27). 
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 Рис. 5.26. Результат проведеної ортопантомографії пацієнтки Б. 

 Діагноз: дисфункція СНЩС, дефект зубного ряду II клас за Кеннеді, 

зубощелепна деформація бокової групи зубів верхньої та нижньої щелеп, 

зниження висоти прикусу на 2 мм. 

 

(А)                                                               (Б) 

 Рис. 5.27. Результат КПКТ обох СНЩС: правий СНЩС(А), лівий 

СНЩС(Б). 
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Діагностика: за допомогою артикуляційної системи “Cadiax Compact” 

ми отримали запис рухів нижньої щелепи у трьох площинах та змогли 

визначити передчасні оклюзійні контакти (табл. 5.13). 

Таблиця 5.13 

Біомеханічні параметри рухів суглобових головок (СНЩС) в 

сагітальній і вертикальній площині пацієнтки Б., (мм) 

Терміни 

спостереження 

Протрузія, мм Вертикальні, мм 

правий лівий Правий лівий 

До лікування 6,0 6,3 7,2 7,3 

  

Лікування: на першому етапі лікування даної пацієнтки було 

проведення хірургічного етапу імплантації для заміщення дефектів зубних 

рядів верхньої та нижньої щелеп. Через 1 місяць після імплантації була 

виготовлена індивідуальна знімна шина-каппа для усунення суглобової 

дисфункції на період остеоінтеграції імплантатів (6 місяців). Через 6 місяців 

нами було виготовлено незнімну високоестетичну констрyкцію на основі 

диоксиду циркону з гвинтовою системою фіксації (рис. 5.28).  

 

А)                                                        Б) 

  

Рис. 5.28. Ортопедична конструкція на основі диоксиду циркону (А), 

прицільна рентгенографія (Б). 
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На завершальній стадії лікування ми спроектували релаксаційну 

шину-капу для стабілізації положення суглобових головок та зменшення 

тонусу жувальних м’язів на період 6 місяців.  

Через 12 місяців нами отримано збільшення показників екскурсій 

суглобових головок, пацієнтка перестала відчувати будь-який головний 

біль, біль зі сторони СНЩС і напругу м'язів, ми отримали позитивний 

результат кондилографії (табл. 5.14). 

 

Таблиця 5.14 

Біомеханічні параметри рухів суглобових головок (СНЩС) в 

сагітальній і вертикальній площині пацієнтки Б.  

після лікування (M, мм) 

Терміни 

спостереження 

Протрузія, мм Вертикальні, мм 

правий лівий правий Лівий 

Через 6 місяців 7,2 7,5 8,0 8,3 

Через 12 місяців 7,5 7,7 8,0 8,5 

 

  

 Пацієнтка А. звернулась у клініку зі скаргами на важкість при 

пережовуванні їжі, біль у суглобі з двох сторін, скутість зранку та ввечері, 

хрускіт, обмеження рухів нижньої щелепи, зокрема відкривання рота. 

Діагноз: дисфункція СНЩС, дефект зубного ряду III клас за Кеннеді, 

зубощелепна деформація бокової групи зубів, зниження висоти прикусу 

(рис. 5.29). 

Діагностика: за допомогою артикуляційної системи “Cadiax Compact” 

ми отримали запис сагітальних і трансверзальних суглобових шляхів 

правого і лівого СНЩС та змогли згідно з результатами кондилографії 
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визначити передчасні оклюзійні контакти, які провокували розвиток 

функціональних розладів СНЩС та больові явища. 

 

      

(А)                                                            (Б) 

 Рис. 5.29. Нижня щелепа в положенні центрального співвідношення 

щелеп (А), максимальне відкривання ротової порожнини (Б). 

   

Лікування: проведено вибіркове пришліфування твердих тканин 

опорних зубів і зубів-антагоністів. Завдяки комп’ютерному 3D 

моделюванню спроектовано індивідуальну шину-капу, завдяки якій 

проведено підняття прикусу на 2,0 мм з обох сторін (рис. 5.30). 

   

(А)                                                          (Б) 

 Рис. 5.30. Індивідуальна шина-капа в ротовій порожнині пацієнтки А. 

(А), вимірювання товщини шини-капи (Б). 
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 Через 6 місяців після повторної кондилографії виявлено позитивну 

динаміку та зменшення больових проявів. При обстеженні пацієнтки А. 

після проведеного лікування нами встановлено збільшення сагітального та 

трансверзального суглобових шляхів, що свідчить про отриману позитивну 

динаміку, а також зменшення больвих відчуттів при широкому відкриванні 

рота та пережовуванні їжі. Пацієнтку А. перестав турбувати будь-який 

головний біль та скутість нижньої щелепи зранку та ввечері. 

 Отже, запропонована нами конструкція шини – капи дає можливість 

індивідуалізувати її товщину в залежності від стану і положення суглобових 

головок, локалізації дефектів зубних рядів у дистальній чи фронтальній 

ділянках зубного ряду з однієї чи з двох сторін, а також проводити 

поступове і поетапне підняття висоти прикусу та досягти естетики в бічних 

ділянках. 

Запропоноване поетапне лікування пацієнтів із функціональними 

розладами СНЩС включає проведення аналізу оклюзійних співвідношень і 

вибіркове пришліфування твердих тканин зубів, використання Aqualizer 

упродовж 3-4 тижнів. Наступними етапами лікування є виготовлення 

тимчасових незнімних конструкцій із естетичних пластмас і застосування 

запропонованих функціональних шин-кап на 3-6 місяців і постійне 

ортопедичне лікування з використанням незнімних естетичних конструкцій 

(металопластмаси, металокераміки або оксиду циркону) та релаксаційні 

еластичні каппи на 3-6 місяців для стабілізації процесу і попередження 

загострення синдрому дисфункції СНЩС і прогресування розладів СНЩС. 

 

Для кінцевої оцінки і аналізу отриманих результатів клінічного 

обстеження пацієнтів 2 і 3 груп нами проведено порівняння 

кондилографічних показників, які отримані артикуляційною системою 

«Cadiax Compact». Аналіз і порівняння отриманих показників провели до 

лікування і у віддалені терміни після лікування через 6 і 12 місяців. При 

цьому оцінювали величину протрузійних рухів СНЩС, трансверзальних 
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(медіотрузійних) та вертикальних рухів (табл. 5.15). Отже, порівняння 

біомеханічних параметрів рухів СНЩС у пацієнтів 2 і 3 груп показало, що 

при сагітальних (протрузійних), трансверзальних (медіотрузійних) і 

вертикальних рухах нижньої щелепи перед лікуванням не спостерігалося 

достовірних відмінностей між пацієнтами 2 і 3 груп. 

Таблиця 5.15 

Порівняння біомеханічних параметрів СНЩС у сагітальній, 

вертикальній і трансверзальній площинах у хворих трьох груп 

Терміни 

спостереження 

Протрузія Вертикальні Медіотрузія 

правий лівий правий лівий правий лівий 

До лікування 2-3 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

Через 6 місяців 

2-3 

р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

Через 12 місяців 

2-3 

р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 

 

Однак, через 6 місяців можна відзначити достовірно кращі 

кондилографічні показники у пацієнтів 3 групи у всіх напрямах, яким 

проводили лікування із застосуванням запропонованої методики і 

індивідуальної шини-капи у порівнянні з пацієнтами 2 групи, яким 

ортопедичне лікування проводилося загальноприйнятими методами.  

Через 12 місяців після лікування слід зазначити достовірне 

покращення показників у вертикальній, трансверзальній і сагітальній 

площинах у порівнянні із показниками пацієнтів 2 групи. Зокрема, 

показники протрузійних рухів у СНЩС у пацієнтів 2 групи складали 

відповідно 7,6±0,2мм та 7,8±0,2мм, а у пацієнтів 3 групи вони були 

достовірно кращими, наближалися до норми і складали 8,9±0,2мм і 

9,0±0,3мм. Подібна динаміка спостерігалася і при аналізі вертикальних 

рухів СНЩС у пацієнтів двох груп. Однак, об’єктивно характеризують стан 

СНЩС трансверзальні показники, зокрема рухи нижньої щелепи вліво і 
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вправо. У пацієнтів 3 групи ці показники були достовірно кращими і 

становили 8,8±0,2мм і 8,9±0,4мм у порівнянні із показниками пацієнтів 2 

групи, яким проводили загальноприйняте лікування - 7,2±0,3мм і 7,5±0,1мм. 

Подібна динаміка спостерігалася і при аналізі показників стану 

пародонта у пацієнтів трьох груп. Аналіз показників індексів РІ, РМА, РВІ, 

проби Шиллера-Писарева та індексу гігієни показав, що у пацієнтів 1 і 3 

груп ці показники були достовірно кращими від показників у пацієнтів 2 

групи через 12 місяців після лікування.  

 

Підсумки по розділу. 

1. Запропоноване нами комплексне лікування функціональних 

розладів СНЩС проводиться поетапно і включає діагностику оклюзійних 

співвідношень та вибіркове пришліфування оклюзійних поверхонь, 

проведення кондилографії системою “Cadiax Compact”, застосування 

Aqualizer упродовж 3-4 тижнів, виготовлення тимчасових протезів для 

заміщення дефектів зубних рядів і запропоновані шини-капи на 3-6 місяців. 

Після усунення проявів дисфункції СНЩС проводили постійне 

ортопедичне лікування естетичними конструкціями незнімних протезів.  

2. Запропонована нами конструкція шини – капи дає можливість 

проводити поступове і поетапне підняття висоти прикусу та індивідуально 

формувати оклюзійні співвідношення і товщину шини-каппи у залежності 

від положення суглобових головок, локалізації дефектів зубних рядів.   

3. Після запропонованого лікування через 6 і 12 місяців нами 

встановлено, що параметри вертикальних і протрузійних 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. При аналізі трансверзальних рухів нижньої 

щелепи у пацієнтів 3 групи після використання шини-капи показники 

достовірно зростали (р<0,05) - до 8,1±0,3 мм і до 7,8±0,4 мм, відповідно, а  

через 6 і 12 місяців після ортопедичного лікування можна відзначити 
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стабілізацію і покращення даних показників у порівнянні з попередніми 

термінами.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

На даний час у населення України спостерігається висока 

поширеність дефектів твердих тканин зубів і зубних рядів, яка становить 

від 35 % до 95 % (Рожко ММ, 2020, Клітинський ЮВ, 2013, Неспрядько 

ВП, 2015, Кляйнрок М, 2015, Макеєв ВФ, 2014, Okeson J, 2014, Peck C, 

2014, Slavicek R, 2011) [39, 44, 52, 53, 64, 87, 201, 203, 222]. 

Розповсюдженість дефектів зубних рядів серед населення Івано-

Франківської області також 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 СНЩС (Аветіков ДС, 2013, Біда ОВ, 2017, 

Zhegulovych ZY, 2016, Хватова ВА, 2010, Забуга ЮІ, 2013, Макєєв ВФ, 

2014) [1, 5, 30, 56, 103, 236].  

Вплив дефектів зубних рядів і зубощелепних деформацій є вагомим і 

провідним на розвиток функціональних порушень СНЩС. Ці порушення 

створюють вимушене положення для елементів СНЩС і зміну тонусу 

жувальних м’язів, що призводить до стоматоневрологічних симптомів і 

синдромів. Механізму розвитку зубощелепних деформацій приділено ряд 

наукових досліджень, однак, на даний час це питання залишається не до 

кінця вивченим (Hoffmann S, 2013, Schiffman E, 2016) [165, 214]. Причиною 

виникнення дисфункції СНЩС і жувальних м’язів багато дослідників 

вважають порушення функціональної оклюзії та парафункції жувальних 

м’язів (Дворник ВМ, 2020, Янішен ІВ, 2020, Мірчук БМ, 2020) [21, 56, 216]. 

Тому метою роботи є підвищення ефективності діагностики і 

лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів і розладами СНЩС, шляхом 

удосконалення, розробки і клінічного обгрунтування комплексних методів, 

які базуються на індивідуальному підході до пацієнта і застосуванні 3D 

технологій. 
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При виконанні дисертаційної роботи було поставлено наступні 

завдання дослідження: 

 1. Вивчити особливості клінічної картини у пацієнтів із дефектами 

зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями і розладами 

скронево-нижньощелепного суглоба.  

 2. Запропонувати методику і алгоритм обстеження пацієнтів з 

дефектами зубних рядів для виявлення зубощелепних деформацій і розладів 

скронево-нижньощелепного суглоба.  

 3. На основі отриманих результатів запропонувати сучасні методи 

ортопедичного лікування і реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів, 

поєднаними з функціональними розладами СНЩС.  

4. Провести порівняльну оцінку застосування клінічних методів 

діагностики, артикуляційної системи і 3D технологій у пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними 

розладами СНЩС. 

Об’єкт дослідження – розлади скронево-нижньощелепного суглоба, 

поєднані з дефектами зубних рядів і зубощелепними деформаціями. 

Предмет дослідження – динаміка змін клінічних, кондилографічних 

показників на основі застосування запропонованого ортопедичного 

лікування і шин-капп при наявності дефектів зубних рядів і розладів 

скронево-нижньощелепного суглоба. 

Під час виконання дослідження було обстежено 160 пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, віком 25-65 років, розподілених на вікові групи і за 

статтю. 

За клінічними особливостями і застосованими методами лікування 

пацієнти були розподілені на такі групи:  

1 група – пацієнти з дефектами зубних рядів без зубощелепних 

деформацій і без порушень СНЩС (40 осіб) 
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2 група – пацієнти з дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями, порушеннями СНЩС, обстежені і ліковані 

загальноприйнятими методами (60 осіб) 

3 група – пацієнти з дефектами зубних рядів, зубощелепними 

деформаціями, порушеннями СНЩС, обстежені і ліковані запропонованими 

методами з застосуванням індивідуального підходу, артикуляційної 

системи і 3D технологій  (60 осіб). 

 У процесі виконання наукової роботи застосовували такі методи 

дослідження: загальноклінічні - скарги, анамнез, позаротовий та 

внутрішньоротовий огляд, пальпація, перкусія, зондування;  

Оцінювали стан тканин пародонту - ступінь рухомості зубів, ступінь 

атрофії коміркового відростка; стан твердих тканин зубів; проводили аналіз 

величини і локалізації дефектів зубних рядів, вид прикусу;  

Застосовували рентгенологічні методи обстеження: прицільна та 

ортопантомографія; 3D конусно-променева комп’ютерна томографія 

СНЩС. 

Використовували кондилографію із застосуванням артикуляційної 

системи “Cadiax Compact”; інтраоральний сканер - 3D 3SHAPE і сканер UP 

3D - для діагностики оклюзійних співвідношень та виготовлення сучасних 

естетичних кап і конструкцій зубних протезів. Зокрема, при обстеженні 

пацієнтів за допомогою артикуляційного комплексу “Cadiax Compact”, нами 

визначалися якісні і кількісні характеристики біомеханічних параметрів 

СНЩС. 

Нами запропонована «Карта обстеження пацієнтів з дефектами 

зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними розладами 

СНЩС», в якій враховано скарги на: порушення функції жування, мови, 

естетики при різних видах дефектів зубних рядів, а також на порушення 

функції СНЩС: скутість зранку або ввечері, хрускіт, обмеження рухів 

нижньої щелепи, зокрема відкривання рота. Значна увага зверталася на 
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стоматологічний анамнез, який ми розділили на детальну оцінку якості 

попереднього лікування (терміни проведення, якість).  

При проведенні дослідження на початковому етапі і обстеженні 60 

пацієнтів із дефектами зубних рядів нами встановлено, що у більшості 

пацієнтів спостерігаються дефекти зубних рядів у бічній ділянці (46 

пацієнтів, 76,7 %) та у 14 пацієнтів (23,3 %) наявні поєднані дефекти в 

боковій та фронтальній ділянках. Встановлено, що дефекти зубних рядів 

верхньої щелепи було виявлено у 34 пацієнтів (56,7 %), а на нижній щелепі 

у 26 пацієнтів (43,3 %). Серед обстежених нами пацієнтів переважали 

пацієнти з включеними дефектами зубних рядів у бічній ділянці 3 класу за 

Кеннеді (33 пацієнти, 55,0 %) та з двобічними дистально необмеженими 

дефектами 1 класу за Кеннеді (18 пацієнтів, 30,0 %). У 9 пацієнтів (15,0 %) 

було виявлено однобічні дистально необмежені дефекти - 2 клас за Кеннеді.  

Нами встановлено, що найбільший відсоток склали відомості 

пацієнтів про ортопедичне лікування – 83,3 % (терміни і види ортопедичних 

конструкцій), а детально знали про особливості наданого попереднього 

ортопедичного лікування – 61,7% обстежених (методи підготовки до 

ортопедичного лікування, стан твердих тканин і пародонту опорних зубів, 

наявність рентгенограм, стан гігієни конструкцій, вартість ортопедичного 

лікування). Однак, слід відзначити, що найменше пацієнтів опитують 

лікарі-стоматологи про стан і захворювання СНЩС, і цей відсоток становив 

тільки 16,7 %, а точні дані про стан СНЩС вказували тільки 13,3% 

пацієнтів. Отримані результати вказують, що при обстеженні пацієнтів з 

дефектами зубних рядів, які ускладнені зубощелепними деформаціями 

недостатня увага приділяється стану СНЩС і відповідно оклюзійним 

співвідношенням.  

На наступному етапі дослідження серед 120 пацієнтів при 

деталізованому обстеженні СНЩС нами було виявлено синдром дисфункції 

скронево-нижньощелепного суглоба у (110) 91,7 %, артроз – у (10) 8,3 %. У 

всіх 110 пацієнтів із дисфункцією спостерігали болі в ділянці СНЩС, що 
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складало 91,7 % від всіх обстежених з патологією суглоба, тривалий перебіг 

захворювання (79,2 %). У значної частини обстежених було виявлено болі 

при рухах нижньої щелепи (72,5 %), болі при широкому відкриванні рота 

(77,5 %), ірадіація болі відмічалась у 40,0 % та клацання в суглобі – у 32,5 

%. Також, при дисфункції СНЩС реагують жувальні м’язи і тому 

спостерігали відчуття скутості і болі в жувальних м’язах у 68,3 %. 

Найменший відсоток 6,7 % було виявлено скарги на порушення слуху, що 

доповнює раніше отримані дані ряду авторів, серед яких J Okeson, R 

Slavichek, Клітинський ЮВ, Хватова ВА, Біда ОВ [5, 39, 103, 173, 201, 222] 

При об’єктивному обстеженні до лікування клінічні прояви 

спостерігалися у вигляді S-подібного опускання нижньої щелепи, 

обмеження сагітальних і трансверзальних рухів нижньої щелепи, болі при 

пальпації СНЩС, відчуття хрусту в суглобі, скутість і обмеження рухів 

нижньої щелепи ввечері. Аналогічні дані при клінічному обстеженні 

пацієнтів отримані і висвітлені у дослідженнях Макєєв ВФ, Риберт ЮО [52, 

53, 86] 

Характерними симптомами і скаргами при артрозі СНЩС були 

тугорухомість нижньої щелепи зранку, яка виявлялася у всіх 10 пацієнтів із 

артрозом і складала 8,3 % від всіх пацієнтів двох груп, значний хруст і 

клацання в суглобі - (8,3 %). Тривалий перебіг захворювання, понад 5 років, 

та періодичний ниючий біль в СНЩС було виявлено у всіх пацієнтів із 

артрозом – 8,3 %, неможливість і болючість при широкому відкриванні рота 

(6,7 %), болі при пальпації суглоба (8,3 %). Відчуття скутості та болю у 

жувальних м’язах було виявлено у 7,5 % всіх обстежених. 

На основі отриманих даних нами запропоновано спосіб виготовлення 

каппи для лікування розладів СНЩС 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 
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реєстратах пацієнта з урахуванням фізіологічного положення СНЩС та 

виготовлення на їх основі стабілізуючих кап для лікування, який 

відрізняється тим, що за результатами комплексної діагностики спочатку 

виготовляють і встановлюють тимчасову капу, розмикають прикус і 

виставляють відповідне положення нижньої щелепи, після чого 

виготовляють з естетичної пластмаси зразка «Синма-М», підібраного 

кольору до природних зубів, незнімну естетичну капу з оклюзійною 

поверхнею зубів антагоністів технологією попереднього моделювання з 

воску з наступною заміною на пластмасу, 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. 

Незнімну каппу виготовляють застосовуючи кондилографію, діагностичні 

повні анатомічні відбитки, діагностичні моделі в артикуляторі, цифровий 

артикулятор, співставляючи положення суглобових головок з 

ортопантомографією. Капа може виготовлятися у пацієнтів із збереженими 

зубними рядами і зубощелепними деформаціями так і при наявності малих 

включених дефектів зубних рядів, по типу поясних пластмасових коронок із 

точним відтворенням оклюзійної поверхні зубів-антагоністів. У процесі 

виготовлення забезпечують необхідну конструктивну товщину капи, що 

відповідає відповідному положенню суглобових головок: більшою 

товщиною в дистальних відділах і/або в фронтальному, та зліва/справа у 

відповідності до однобічного чи двобічного ураження з можливістю 

підняття прикусу і досягнення естетики в бічних ділянках.  

Запропонований нами спосіб комплексного лікування дисфункції 

СНЩС, включає лікування пацієнтів із дисфункцією СНЩС із врахуванням 

поєднання впливу на дисфункцію симптоматичних явищ зубощелепних 

деформацій і дефектів зубних рядів. При цьому комплексне лікування 

дисфункції СНЩС здійснюється поетапно. На першому етапі проводиться 
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діагностика оклюзійних співвідношень та вибіркове пришліфування 

оклюзійних поверхонь, отримуються повні анатомічні відбитки 

альгінатними відбитковими матеріалами або цифрові відбитки за 

допомогою інтраорального сканера та виготовляються діагностичні моделі, 

які аналізують в індивідуальному артикуляторі. За необхідності, 

проводиться вибіркове пришліфування твердих тканин зубів, реставрацій 

або ортопедичних конструкцій, і/або зняття незнімних конструкцій. Для 

оцінки стану суглобових головок нижньої щелепи проводиться 

ортопантомографія, ЗD конусно променева комп’ютерна томографія і 

кондилографія. Для усунення больового синдрому в ділянці СНЩС та 

жувальних м’язів застосовується пристрій зразка Aqualizer упродовж 3-4 

тижнів. Даний пристрій Aqualizer дозволяє усунути спазм жувальних м’язів 

та встановити нижню щелепу рефлекторно у найбільщ оптимальне 

положення для розвантаження суглобового диска і його вільного 

розміщення між суглобовими поверхнями. На другому етапі 

виготовляються тимчасові незнімні конструкції з естетичних пластмас 

гарячої полімеризації або фрезеруються тимчасові штучні коронки чи 

мостоподібні протези, за попередньо встановленим положенням нижньої 

щелепи і елементів СНЩС. Проводиться їх фіксація на тимчасовий цемент 

терміном на 3 і більше місяців, з урахуванням індивідуальної клінічної 

ситуації. У цей період здійснюється контроль за допомогою кондилографії, 

а також застосовуються естетичні функціональні шини-капи на ніч, 

товщиною від 1 до 2мм і на термін від 2 до 6-9 місяців.  

Особливістю запропонованої методики є оцінка стану шин-кап по 

ступеню стирання, для чого вимірюють штангенциркулем їх товщину, 

ділянки притертих поверхонь, супраконтакти, які є проявами бруксизму та 

підвищеного спазму жуальних м’язів і оклюзійних супраконтактів. 

Після усунення проявів функціональних розладів СНЩС на 

наступному етапі проводиться постійне раціональне ортопедичне лікування 

з використанням незнімних естетичних конструкцій зокрема, 
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металопластмаси, металокераміки або оксиду циркону. У період 

користування тимчасовими конструкціями і після проведення постійного 

ортопедичного лікування здійснюється контроль за допомогою 

кондилографії. Для попередження розвитку рецидивів та загострень 

функціональних розладів СНЩС на завершальному етапі нами 

запропоновано виготовляти пацієнту релаксаційні еластичні каппи 

терміном на 3-6 місяців, призначені для стабілізації процесу і закріплення 

лікувального ефекту. 

Після запропонованого лікування через 6 місяців нами встановлено 

достовірне зменшення кількості пацієнтів із болями в ділянці СНЩС, що 

складало в 2 групі 15 пацієнтів, а в 3 групі – 4 пацієнти. Однак, слід 

зазначити, що у цих пацієнтів була значно менша інтенсивність і тривалість 

болей в суглобі, ніж перед лікуванням. Знижувалася інтенсивність болі при 

рухах нижньої щелепи у пацієнтів двох груп після лікування, однак 

кількість пацієнтів складала в другій групі – 12, через 6 місяців у порівнянні 

з періодом перед лікуванням – 43 (72,5 %). У третій групі кількість 

пацієнтів із больовими відчуттями при рухах нижньої щелепи перед 

лікування становила 44, а через півроку достовірно знижувалася до 4 

пацієнтів. Кількість пацієнтів із біллю при широкому відкриванні рота у 2 

групі зменшувалася від 45 (77,5 %), до 11, а в 3 групі від 48 пацієнтів до 5 

пацієнтів. Іррадіація болі відмічалась у 2 групі у 23 пацієнтів, а в 3 групі у 

25 пацієнтів перед лікуванням, однак через 6 місяців ці скарги виявлялися у 

5 пацієнтів 2 групи і тільки у 2 – 3 групи. Клацання і хруст в СНЩС перед 

лікуванням виявляли у 2 групі в 21 пацієнта, а в 3 групі – у 18. Через 6 

місяців після лікування цей симптом було виявлено у 9 пацієнтів 2 групи і в 

3 – 3 групи. Відчуття скутості і болі в жувальних м’язах спостерігали у 40 і 

42 пацієнтів, відповідно 2 і 3 груп перед лікуванням. Через 6 місяців даний 

показник достовірно зменшувався у двох групах і становив у 2 групі – 10 

пацієнтів, а в 3 групі був значно кращим і виявлявся у 3 пацієнтів. Слід 

зазначити, що всі показники були кращими в 3 групі пацієнтів, що свідчить 
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про високу ефективність запропонованого лікування і запропонованої 

конструкції шини-капи. При об’єктивному обстеженні після лікування 

клінічні прояви спостерігалися у вигляді зменшення кількості пацієнтів із 

S-подібним опусканням нижньої щелепи, зростала амплітуда сагітальних і 

трансверзальних рухів нижньої щелепи, зменшувалися болі при пальпації 

СНЩС, у більшості пацієнтів зникала скутість і обмеження рухів нижньої 

щелепи.  

У всіх пацієнтів, яким проводили діагностику СНЩС за допомогою 

артикуляційної системи “Cadiax Compact” і індивідуальний запис 

біомеханічних параметрів СНЩС було встановлено синдром дисфункції 

СНЩС. Аналізуючи отримані результати нами встановлено, що у 

обстежених пацієнтів із дефектами зубних рядів біомеханічні параметри у 

всіх площинах є значно зниженими у порівнянні з нормою. У 2 групі 

хворих біомеханічні показники рухів СНЩС до лікування були достовірно 

нижчими від норми і становили при протрузійних рухах 6,4±0,2 мм та 

6,8±0,2 мм для правого і лівого СНЩС, у вертикальній площині відповідно 

7,8±0,1 мм та 7,9±0,2 мм і при трансверзальних рухах 6,7±0,1 мм і 6,5±0,2 

мм. Через 6 місяців після комплексного і ортопедичного лікування 

пацієнтів за допомогою незнімних протезів величина протрузійних рухів 

нижньої щелепи достовірно зростає (р<0,05) до 7,4±0,2 мм і 7,7±0,2 мм у 

правому та лівому СНЩС відповідно. При цьому, також зростає величина 

рухів суглобових головок у вертикальній площині, відповідно до 8,1±0,2 мм 

та 8,2±0,2 мм і в при рухах нижньої щелепи вліво і вправо 7,1±0,3 мм та 

7,3±0,1 мм відповідно (р<0,05). 

Через 12 місяців після комплексного і ортопедичного лікування 

пацієнтів за допомогою незнімних ортопедичних конструкцій зубних 

протезів величина протрузійних рухів нижньої щелепи зберігається на 

досягнутому рівні і складала 7,6±0,2 мм і 7,8±0,2 мм у правому та лівому 

СНЩС відповідно. При цьому на такому ж рівні утримувалися показники 

величини рухів суглобових головок у вертикальній площині, відповідно 
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8,3±0,2 мм та 8,2±0,2 мм і при рухах нижньої щелепи вліво і вправо 7,2±0,3 

мм та 7,5±0,1 мм відповідно. 

У 3 групі пацієнтів, яким застосовували запропоновану шину-капу і 

комплексне лікування біомеханічні показники рухів СНЩС до лікування 

були достовірно нижчими (р<0,05) від норми і становили при протрузійних 

рухах нижньої щелепи 6,3±0,3 мм та 6,7±0,4 мм для правого і лівого 

суглобів. Після застосування шини-каппи на протязі 8-12 тижнів дані 

показники достовірно зростали до 7,5±0,3 мм і 7,9±0,3 мм відповідно 

(р<0,05). Через 6 місяців після запропонованого комплексного і 

ортопедичного лікування пацієнтів за допомогою незнімних ортопедичних 

конструкцій зубних протезів із використанням запропонованої шини - капи 

величина протрузійних рухів нижньої щелепи була достовірно вищою від 

показника перед лікуванням, і від попереднього показника (р<0,05), і 

становила 8,6±0,2 мм та 8,5±0,3 мм у правому та лівому СНЩС відповідно. 

Через 12 місяців після лікування даний показник незначно покращувався і 

складав відповідно, 8,9±0,2 мм і 9,0±0,3 мм. У вертикальній площині 

біомеханічні параметри у пацієнтів 3 групи становили відповідно для 

правого і лівого СНЩС перед лікуванням 7,5±0,4 мм та 7,8±0,3 мм. Після 

застосування запропонованої шини - капи дані показники достовірно 

зростали у даних пацієнтів до 8,4±0,3 мм та 8,6±0,3 мм, а через 6 місяців 

становили 8,7±0,3 мм і 8,9±0,2 мм відповідно для правого і лівого СНЩС. 

Через 12 місяців після лікування досліджувані показники були достовірно 

кращими від попередніх рівнів і складали відповідно 9,4±0,3 мм і 9,5±0,2 

мм. 

При трансверзальних рухах нижньої щелепи у пацієнтів 3 групи 

показники перед лікуванням становили 6,6±0,4 мм для правого і 6,9±0,5 для 

лівого СНЩС. У цієї групи обстежених після використання шини-капи 

показники достовірно зростали до 8,1±0,3 мм і до 7,8±0,4 мм, відповідно 

(р<0,05). Через 6 місяців після ортопедичного лікування можна відзначити 

стабілізацію і покращення даних показників на рівні 8,5±0,2 мм і 8,3±0,4 мм 
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відповідно для правого і лівого СНЩС. Через 12 місяців після лікування 

пацієнтів 3 групи досліджувані показники були кращими від попередніх 

рівнів і складали відповідно 8,8±0,2 мм і 8,9±0,4 мм. 

У 3 групі пацієнтів із дефектами зубних рядів і зубощелепними 

деформаціями зубного ряду нами встановлено наступні якісні 

характеристики зміщень суглобових головок СНЩС. В обстежених 

пацієнтів спостерігалися зміни якісних показників у порівнянні з 

показниками контрольної групи. Екскурсійні та інкурсійні рухи не 

перекривались один другим, що свідчить про порушення функції 

жувальних м’язів та наявність клінічно вираженого синдрому дисфункції 

СНЩС. Якісний стан відтворюваних рухів є середнім при протрузії, 

вертикальних рухах та медіотрузії. У більшості пацієнтів нами виявлено 

порушення симетричності траєкторій суглобових шляхів, а протрузійні 

рухи є симетричними за нахилом справа і зліва, однак за амплітудою вони 

несиметричні. У всіх пацієнтів 3 групи відмічали вкорочення амплітуди 

сагітального суглобового шляху при протрузійних та вертикальних рухах 

суглобових головок. Однак у пацієнтів даної групи через 6 і 12 місяців після 

лікування при записі кондилограм виявилася позитивна динаміка якісних 

параметрів рухів суглобових головок. Екскурсійні та інкурсійні рухи 

перекривалися у 75,0 % пацієнтів. Якісний стан відтворюваних рухів 

зберігався на середньому рівні при протрузійних, вертикальних і 

трансверзальних рухах. Протрузійні рухи за нахилом залишалися 

симетричними, а за амплітудою більш симетричними, ніж до лікування. 

Показники амплітуди медіотрузійних рухів є значно кращими після 

лікування, ніж до лікування, і це свідчить про поступове відновлення 

рівномірних, симетричних трансверзальних рухів і відсутність блокування 

рухів нижньої щелепи при наявності дефектів зубних рядів, ускладнених 

вторинними деформаціями. Також, про покращення біомеханічних 

параметрів СНЩС свідчило зростання амплітуди і симетричності 

суглобових траєкторій при вертикальних рухах нижньої щелепи.  
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Отримані нами результати клінічних спостережень і вивчення 

індивідуальних параметрів СНЩС за допомогою “Cadiax Compact” 

доводять високу ефективність запропонованого комплексного лікування 

пацієнтів із дефектами зубних рядів і розладами СНЩС, яке включає 

застосування запропонованої шини-капи для стабілізації положення 

суглобових головок СНЩС. Зокрема, порівняння і аналіз показників 

кондилографії СНЩС показав, що у пацієнтів 1 і 3 груп ці показники були 

достовірно кращими від показників у пацієнтів 2 групи через 12 місяців 

після лікування.  

Також, для порівняння ефективності лікування пацієнтів трьох груп із 

дефектами зубних рядів, зубощелепними деформаціями і функціональними 

розладами СНЩС, зокрема, і за допомогою застосування запропонованих 

шин-кап та комплексного індивідуального підходу нами проведений аналіз 

результатів клінічного обстеження стану тканин пародонта. Показники 

пародонтального індексу, проби Писарева-Шиллера, ступеня 

кровоточивості ясен та індексу гігієни ротової порожнини вказують на 

достовірно кращі результати після лікування і стану тканин пародонта у 

пацієнтів 3 групи, яким проводили запропоноване комплексне лікування і 

які наближаються до показників у 1 групі пацієнтів. 

Отже, за результатами проведеного наукового дослідження нами 

доведено переваги і високу ефективність запропонованої методики 

комплексного лікування пацієнтів із дефектами зубних рядів, ускладненими 

зубощелепними деформаціями та поєднаними із розладами СНЩС, яка 

базується на застосуванні сучасних цифрових методів діагностики та 

виготовленні шини-капи для нормалізації положення суглобових головок.  
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ВИСНОВКИ 

 1. Нами встановлено, що детальний аналіз результатів обстеження і 

діагностики пацієнтів, особливо анамнезу попередньо проведеного 

лікування дозволяє об’єктивно оцінити стан зубощелепної системи і 

скласти план комплексного лікування. Виявлено, що тільки від 13,3 % до 

61,7 % обстежених вказують детальну інформацію про проведені попередні 

етапи і методи стоматологічного лікування. 

 2. При обстеженні хворих 2 і 3 груп із дефектами зубних рядів, 

поєднаними з зубощелепними деформаціями виявлено, що 91,7 % пацієнтів 

мають розлади СНЩС, які проявляють дисфункцією СНЩС і були 

підтверджені при обстеженні методикою кондилографії. Отримані 

результати вказують на недостатню увагу при обстеженні пацієнтів із 

дефектами зубних рядів, які поєднані з зубощелепними деформаціями на 

стан СНЩС і, відповідно оклюзійні співвідношення. Зокрема, у 53,3 % 

пацієнтів виявлялася скутість і обмеження рухів нижньої щелепи вввечері; 

у 36,7 % пацієнтів було встановлено S-подібне опускання нижньої щелепи; 

у 35,0 % пацієнтів було обмеження сагітальних і у 31,7 % - трансверзальних 

рухів нижньої щелепи.  

 3. На основі отриманих результатів нами запропоновано алгоритм 

комплексного лікування пацієнтів, який включає вивчення і аналіз 

діагностичних моделей у 3D сканері, застосування тимчасових конструкцій, 

запропонованої шини-капи, змодельованої цифровим методом і сучасне 

естетичне ортопедичне лікування. Запропонована нами конструкція шини – 

капи проектується цифровим методом, а методика її виготовлення дозволяє 

індивідуалізувати її товщину в залежності від стану і положення суглобових 

головок, локалізації дефектів зубних рядів у дистальній чи фронтальній 

ділянках зубного ряду з однієї чи з двох сторін, а також проводити 

поступове і поетапне підняття висоти прикусу та досягти високих 

естетичних результатів ортопедичного лікування. 
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 4. Запропоноване поетапне лікування пацієнтів із функціональними 

розладами СНЩС включає проведення аналізу оклюзійних співвідношень і 

вибіркове пришліфування твердих тканин зубів, використання Aqualizer 

упродовж 3-4 тижнів. Наступними етапами лікування є виготовлення 

тимчасових незнімних конструкцій із естетичних пластмас, застосування 

запропонованих функціональних шин-кап на 3-6 місяців і постійне 

ортопедичне лікування з використанням незнімних естетичних конструкцій 

(металопластмаси, металокераміки або оксиду циркону) та релаксаційних 

кап на 3-6 місяців для стабілізації процесу і попередження загострення 

клініки розладів СНЩС. 

 5. Після запропонованого лікування через 6 місяців нами встановлено 

достовірне зменшення кількості пацієнтів із болями в ділянці СНЩС, що 

складало 4 пацієнти, у порівнянні з групою пацієнтів, яким проводили 

загальноприйняте лікування - 15 пацієнтів. Кількість пацієнтів із больовими 

відчуттями при широкому відкриванні рота у 2 групі зменшувалася від 45 

до 11, а в 3 групі - від 48 пацієнтів до 5 пацієнтів. Клацання і хруст в СНЩС 

перед лікуванням виявляли у 2 групі в 21 пацієнта, а в 3 групі – у 18. Через 

6 місяців після лікування цей симптом було виявлено у 9 пацієнтів 2 групи і 

у 3 – 2 групи, яким проводили запропоноване лікування. Через 6 і 12 місяців 

після запропонованого лікування нами встановлено, що параметри 

вертикальних і протрузійних 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. При 

аналізі трансверзальних рухів нижньої щелепи у пацієнтів 3 групи після 

використання шини-капи показники достовірно зростали (р<0,05) - до 

8,1±0,3 мм і до 7,8±0,4 мм, відповідно, а через 6 і 12 місяців після 

ортопедичного лікування можна відзначити стабілізацію і покращення 

даних показників у порівнянні з попередніми термінами.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ 

 1. Нами запропоновано алгоритм обстеження пацієнтів при наявності 

дефектів зубних рядів, ускладнених зубощелепними деформаціями, який 

включає суб’єктивне і об’єктивне обстеження пацієнта. Врахування 

розширеного стоматологічного анамнезу з наявними результатами 

обстежень, клінічних даних, виду дефекту зубного ряду, величини і 

локалізації; стану СНЩС за клінічними обстеженнями і кондилографією, 

наявністю і характеристикою зубощелепних деформацій. 

 2. Запропонована шина-капа може виготовлятися у пацієнтів із 

збереженими зубними рядами і зубощелепними деформаціями так і при 

наявності включених дефектів зубних рядів, по типу поясних пластмасових 

коронок із точним відтворенням оклюзійних співвідношень. У процесі 

виготовлення забезпечується необхідна висока точність, а конструктивна 

товщина каппи відповідає положенню суглобових головок із більшою 

товщиною в дистальних відділах і/або в фронтальному, та зліва/справа у 

відповідності до однобічного чи двобічного дефекту з можливістю підняття 

прикусу і досягнення естетики в бічних ділянках.  

 3. Для детальної діагностики і проведення лікування пацієнтів на 

основі стану зубощелепної системи, оклюзійних співвідношень 

рекомендуємо проводити аналіз діагностичних моделей в артикуляторі та 

аналіз цифрових моделей у 3D сканері. Запропоновано алгоритм 

послідовності методів сучасної діагностики і лікування пацієнтів із 

дефектами зубних рядів і функціональними розладами СНЩС з 

застосуванням запропонованих оклюзійних шин-кап, тимчасових 

ортопедичних конструкцій, апарату Аквалайзер і проведенням естетичного 

ортопедичного лікування.  
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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. 
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(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). 
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Апробація результатів дисертації: 

1. International dental journal. Bangkok, Thailand 2015; публікація тез; 

2. IX Konferencja Naukowo-Szkoleniova. Naleczow, Poland 2015; публікація 

тез; 

3. International dental journal. Poznan, Poland, 2016; публікація тез; 

4. X Konferencja Naukowo-Szkoleniova. . Naleczow, Poland 2016; публікація 

тез; 

5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в сучасній стоматології». VI стоматологічний форум «Медвін, 

СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 2017; усна доповідь, публікація 

тез; 

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в сучасній стоматології». VII стоматологічний форум 

«Медвін, СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 2018; усна доповідь, 

публікація тез; 

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в сучасній стоматології». VIIІ стоматологічний форум 

«Медвін, СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 2019; усна доповідь, 

публікація тез; 

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

проблеми сучасної ортопедичної стоматології», Вінниця, 2019; 

публікація тез; 

9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в сучасній стоматології». ІХ стоматологічний форум «Медвін, 

СТОМАТОЛОГІЯ», Івано-Франківськ, 2020; усна доповідь, публікація 

тез; 
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ДОДАТОК Б 
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ДОДАТОК Б1 
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ДОДАТОК Б2 
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ДОДАТОК Б3 
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ДОДАТОК Б4 
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ДОДАТОК Б5 
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ДОДАТОК Б6 
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ДОДАТОК Б7 
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ДОДАТОК Б8 
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ДОДАТОК Б9 
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ДОДАТОК Б10 
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ДОДАТОК Б11 
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ДОДАТОК Б12 
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ДОДАТОК Б13 
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ДОДАТОК Б14 
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ДОДАТОК Б15 
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ДОДАТОК Б16 
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ДОДАТОК Б17 
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ДОДАТОК Б18 
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ДОДАТОК Б19 
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ДОДАТОК Б20 
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ДОДАТОК Б21 
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ДОДАТОК Б22 
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ДОДАТОК Б23 
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ДОДАТОК В 

 

КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ пацієнтів 

із дефектами зубних рядів поєднані із зубощелепними деформаціями та 

функціональними розладами СНЩС 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові пацієнта 

2. Домашня адреса 

3. Рік народження:   

4. Місце проживання:  

5. Місце роботи 

6. Анамнез хвороби: 

-інфекційні захворювання; 

-захворювання серцево-судинної системи; 

-захворювання дихальної системи; 

-психічні захворювання; 

-алергії 

6.1. Деталізований стоматологічний анамнез: 

- Анамнез пародонтального лікування:  

наявність зубних відкладень 

дата попереднього лікування,  

методи лікування 

тривалість лікування   

- Анамнез ендодонтичного лікування: 

первинне  

вторинне  

контроль за допомогою рентгенографічного дослідження за попередніми 

знімками,  

дати лікування 

-Анамнез ортодонтичного лікування:  

терміни 

апарати 

тривалість 

- Анамнез ортопедичного лікування:  

ортопедичні конструкції,  

дати лікування 
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-Анамнез порушень функції СНЩС і методи діагностики та лікування: 

клацання в суглобі,  

обмеження рухів нижньої щелепи 

S-подібне опускання нижньої щелепи 

7. Анамнез життя 

 

8. Зубна формула 

 
                

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

                

                                   

9. Причини втрати зубів:     

- травма 

- первинна 

- ускладнення карієсу 

- захворювання пародонту 

10. Вид прикусу 

11. Діагноз 

-Дефект зубного ряду 

- включений  

- кінцевий 

- однобічний 

- двобічний 

-Зубощелепна деформація 

 

-Дисфункція СНЩС 
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12. Параметри результатів кондилографії СНЩС у сагітальній та 

вертикальній площині 

Терміни 

спостереження 

Протрузія, мм Вертикальні, мм 

Правий Лівий Правий Лівий 

До лікування     

Через 6 місяців     

 

13. Параметри результатів кондилографії СНЩС у трансверзальній площині 

Терміни 

спостереження 

Медіотрузія  

вправо, мм 

Медіотрузія 

вліво, мм 

До лікування   

Через 6 місяців   

 

14. Пародонтологічний аналіз до лікування: 

- ступінь рухомості зубів                    

- пародонтальні кишені:                  наявні                   відсутні 

- глибина пародонтальних кишень 

- індекс РВІ 

- індекс РІ 

- індекс PMA 

- проба Шиллера-Писарєва 

- індекс Silness- Loe 
Бали                 

Зуби 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

Зуби 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Бали                 

15. Пародонтологічний аналіз через 6 місяців після лікування 

- ступінь рухомості зубів                    

- пародонтальні кишені:                  наявні                   відсутні 

- глибина пародонтальних кишень 

- індекс РВІ 
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- індекс РІ 

- індекс PMA 

- проба Шиллера-Писарєва 

- індекс Silness- Loe 

 
Бали                 

Зуби 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

Зуби 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Бали                 

16. Пародонтологічний аналіз через 12 місяців після лікування 

- ступінь рухомості зубів: I,II,III                    

- пародонтальні кишені:                  наявні                   відсутні 

- глибина пародонтальних кишень 

- індекс РВІ 

- індекс РІ 

- індекс PMA 

- проба Шиллера-Писарєва 

- індекс Silness- Loe 
Бали                 

Зуби 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

Зуби 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Бали                 

17. Параметри кондилографії через 12 місяців після лікування 

Правий СНЩС Лівий СНЩС 

Протрузійні рухи  Протрузійні рухи  

Трансверзальні рухи  Трансверзальні рухи  

Вертикальні рухи  Вертикальні рухи  

18. Щоденник 

Дата  Проведене лікування 

  

  

  

 


