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Оклюзійні порушення спостерігаються при багатьох стоматологічних 

захворюваннях і є причиною виникнення патологічних процесів в жувальному 

апараті. Однією з найчастіших причин ранніх порушень оклюзії є карієс, 

ураження яким сягає до 95-98 % населення. Каріозні ураження призводять до 

зміни форми жувальної поверхні зуба, що є причиною зміщення робочих 

горбів та фісур, тобто точок розташування оклюзійних контактів. Найбільш 

вразливими для каріозного процесу є оклюзійні поверхні молярів. Для їхнього 

лікування часто використовують спрощені методи реставраційного 

відновлення. Сформовані без урахування вимог функціональної анатомії 

оклюзійні співвідношення спричиняють порушення статичної і динамічної 

оклюзії, що призводить до виникнення змін СНЩС. Незнання цих оклюзійних 

складових знижує ефективність лікування і є причиною вимушеної адаптації 

до змін. 

Робота грунтувалась на вивченні поширеності ураження карієсом 300 

студентів, які проживають в регіонах з низьким рівнем фтору. За результатами 

попереднього обстеження було відібрано 90 пацієнтів з каріозними 

ураженнями перших молярів та 30 осіб з інтактними зубними рядами 

(контрольна група). У 1 групу ввійшли 45 пацієнтів із каріозним ураженням 

перших молярів, які були розділені на 3 підгрупи (по 15 студентів) в 

залежності від методу лікування. 2 групу склали 45 обстежених із 



реставраційними відновленнями перших молярів без урахувань оклюзійних 

детермінант. Їх також було поділено на 3 підгрупи в залежності від методу 

лікування. 

Результати оклюзійного аналізу пацієнтів контрольної групи показали 

рівномірний розподіл жувального навантаження на зубах. Найбільші зусилля 

припадають на  моляри (13,2 (13,0 – 13,5) % – перші моляри; 14,0 (13,8 – 14,3) 

% – другі моляри), на других премолярах оклюзійне навантажнння становить 

8,9 (8,5 – 9,2)%, тобто збільшення жувального тиску прямо пропорційне 

збільшенню площі жувальної поверхні зуба. 

Аналіз оклюзії при каріозному ураженні першого моляра системою T-

Scan Novus у 1 групі, свідчить про зниження жувального навантаження 

безпосередньо на ураженому зубі до 8,2 (6,7 – 10,1) % (р<0,05) в порівнянні із 

контрольною групою (13,2 (13,0 – 13,5) %). Акцент оклюзійного навантаження 

переноситься на сусідній другий моляр, тобто зуб із більшою площею 

жувальної поверхні, і збільшується до 17,2 (15,1 – 22,9) % (р<0,05). Оклюзійні 

інтерферації також присутні на першому молярі-антагоністі 16,1 (12,8–17,5) % 

(р<0,05). На протилежній стороні в ділянці жувальних зубів явно виражених 

супраконтактів не спостерігається, коливання в межах від 11,2 (6,7–14,8) % 

(р<0,05) до 13,6 (11,2–16,1) % (р<0,05) на перших кутніх зубах та від 13,2 

(11,4–15,2) % (р<0,05) до 14,1 (12,1–18,2) % (р<0,05) – на других. На других 

премолярах оклюзійне навантаження становить відповідно 7,5 (6,8–8,1) % – 

8,4 (6,8–9,1) % (р<0,05) на ураженій стороні та 6,8 (6,0–7,2) % (р<0,05) – 7,5 

(6,8–8,1) % (р>0,05) на протилежній стороні.  

При реставраційних відновленнях першого моляра без урахувань 

принципів функціональної анатомії у пацієнтів 2 групи оклюзійне 

навантаження виникає безпосередньо на ураженому зубі (18,7 (17,7 – 21,4) % 

(р<0,05) та на молярі-антагоністі 17,1 (15,4–17,9) % (р<0,05). Жувальний тиск 

рівномірно розподіляється на наступний сусідній жувальний зуб 13,4 (12,1–

14,5) % (р<0,05) та антагоніст 14,2 (13,9–14,8) % (р>0,05), а також на моляри 

протилежних сторін щелепи ( 12,5 (12,3–12,9) % (р<0,05) – 12,7 (12,4–12,9)% 



(р<0,05) – перші моляри; 14,0 (13,6–14,2) % (р<0,05) – 14,1 (13,8–14,3) % 

(р<0,05) – другі моляри). На других премолярах оклюзійне навантаження 

коливається в межах від 7,8 (7,5–8,4) % – 8,4 (7,4–9,2) % (р<0,05) на ураженій 

стороні та 8,5 (7,8–9,1) % – 8,7 (8,1–9,1) % (р<0,05) на протилежній стороні. 

Одразу після лікування та повторного лікування перших молярів за 

допомогою запропонованого нами лікувально-профілактичного комплексу ми 

провели порівняльний аналіз змін показників оклюзійних співвідношень. 

Результати одразу після реставраційного відновлення ураженого 

карієсом першого моляра з урахуванням оклюзійних детермінант прямим (1-1 

та 1-3 підгрупи) та непрямим (1-2 підгрупа) методами свідчать про 

рівномірний розподіл оклюзійного навантаження на перші та другі моляри, а 

саме збільшення жувального тиску прямо пропорційне збільшенню площі 

жувальної поверхні зуба. Жувальне навантаження на відновленому молярі 

збільшилось до 12,6 (12,3 – 13,2) % (р<0,05), на сусідньому другому молярі 

зменшилось до 14,1 (12,8 – 14,8)% (р<0,05) в порівнянні з даними до лікування. 

На зубах-анатагоністах оклюзійне навантаження становить відповідно 13,8 

(12,4–15,0) % (p<0,05) (перший моляр) та 14,8(12,1 – 17,5) % (p<0,01) (другий 

моляр). Для молярів протилежного боку характерне пропорційне підвищення 

оклюзійного тиску до 11,9 (8,5 – 14,7) % (р<0,05) на першому молярі та 14,8 

(13,4 – 18,7) % (р<0,05) на другому. На других премолярах оклюзійне 

навантаження становить відповідно 8,1 (7,2 – 8,7) % – 8,2 (7,5 – 8,7) % (р<0,05) 

на ураженій стороні та 7,4 (7,0 – 8,4) % – 7,8 (6,8 – 8,9) % (р<0,05) на 

протилежній стороні.   

Одразу після повторного лікування першого моляра з урахуванням усіх 

принципів функціональної анатомії прямим (2-1, 2-3 підгрупи) та непрямим 

(2-2 підгрупа) методами реставраційного відновлення ми спостерігаємо 

наступне. Відсутність оклюзійних інтерферацій безпосередньо на 

відновленому молярі, тобто зменшення жувального тиску  до 12,4 (12,3 – 12,6) 

% (р<0,05), що спричинило правильний перерозподіл оклюзійного 

навантаження на зуби. На зубах-антагоністах можна побачити аналогічну 



ситуацію – зменшення оклюзійного тиску на першому молярі до 12,6 (12,5 – 

12,8) % (р<0,05). Рівномірний розподіл жувального навантаження також 

виявлено на молярах (14,1 (13,9 – 14,3) % (р<0,05) – сусідній другий моляр) та 

на жувальних зубах протилежної сторони щелеп (12,6 (12,4 – 13,1) % – 12,6 

(12,5 – 13,1) % (р<0,05) – перші моляри та 14,1 (13,8 –14,3) % – 14,2 (14,0 –

14,3) % (р<0,05) – другі).  

Результати оклюзійного аналізу через 6 місяців після реставраційного 

відновлення моляра прямим (1-1 та 1-3 підгрупи) та непрямим (1-2 підгрупа) 

методами не продемонстрували змін. Спостерігається рівномірний розподіл 

жувального тиску з ураженої сторони щелепи: 12,6 (12,3 – 13,1) % (р<0,05) – 

на відновленому першому молярі, 13,9 (12,5 – 14,5) % (р<0,05) – на сусідньому 

другому молярі. На зубах-антагоністах та жувальних зубах протилежної 

сторони щелеп значних змін не виявлено.  

Через 6 місяців після повторного лікування першого моляра методом 

прямого (2-1, 2-3 підгрупи) та непрямого (2-2 підгрупа) реставраційного 

відновлення з урахуванням усіх оклюзійних детермінант спостерігали 

наступні результати. Відсутність супраконтактів на відновленому першому 

молярі та його антагоністі (12,4 (12,3  – 12,5) % (р<0,05) та 13,7 (12,4 – 14,9) % 

(р<0,05) відповідно). Це сприяє рівномірному розподілу жувального 

навантаження на зубах (від 8,1 (7,7 – 8,6) % (р>0,05)  на  сусідньому премолярі 

до 13,9 (12,5 – 14,5) % (р>0,05)  на сусідньому  другому молярі, та від 8,1 (7,4 

– 8,7) % (р>0,05) на премолярі-антагоністі до 14,1 (13,1 – 15,2) % (р>0,05) на 

другому молярі-антагоністі). На молярах протилежної сторони щелеп 

збільшення жувального тиску також прямо пропорційне збільшенню 

оклюзійної поверхні зубів. 

Результати через 12 місяців після реставраційного відновлення прямим 

(1-1, 1-3 підгрупи) та непрямим (1-2 підгрупа) методами ураженого карієсом 

першого моляра у свідчать про позитивну динаміку дослідження. Жувальне 

навантаження на відновленому молярі становить 12,5 (12,3 – 12,9) % (р<0,05), 

на сусідньому другому молярі – 14,0 (13,1 – 14,2) % (р<0,05), що свідчить про 



рівномірний розподіл оклюзійного навантаження на жувальні зуби в 

порівнянні з даними до лікування. На  першому молярі-антагоністі виявлено 

зменшення оклюзійного навантаження до 13,5 (12,3 – 14,8) % (р<0,05) в 

порівнянні з вихідними даними. Для молярів протилежного боку характерне 

пропорційне підвищення оклюзійного тиску до 13,6 (8,7 – 15,7) % (р>0,05) на 

першому молярі та 14,8 (13,9 – 18,7)% (р<0,05) на другому. 

Аналіз оклюзії через 12 місяців після повторного відновлення жувальної 

поверхні моляра за допомогою прямого (2-1, 2-3 підгрупи) та непрямого (2-2 

підгрупа) методів показали наступне. Відсутність передчасних контактів 

безпосередньо на відновленому молярі 12,4 (12,3 – 12,5) % (р<0,05) та молярі-

антагоністі 12,6 (12,4 – 12,7) % (р<0,05) в порівнянні з даними до лікування. 

Збільшення жувального тиску прямо пропорційне збільшенню оклюзійної 

поверхні зубів ( від 9,2 (8,8 – 9,7) % (р<0,05)  на  сусідньому премолярі до 14,1 

(13,9 – 14,2) % (р<0,05) на сусідньому другому молярі, та від 9,2 (8,5 – 9,4) % 

(р<0,05) на премолярі-антагоністі до 14,2 (14,0 – 14,4) % (р>0,05) на другому 

молярі-антагоністі). Рівномірний розподіл жувального навантаження також 

виявлено на жувальних зубах протилежної сторони щелеп. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

удосконалено методику ранньої профілактики оклюзійних порушень шляхом 

реставраційного відновлення жувальних поверхонь перших молярів з 

урахуванням оклюзійних детермінант та аналізом оклюзійних співвідношень 

комп’ютеризованою системою T-Scan Novus. 

Виявлено кореляційний взаємозв’язок між оклюзійними порушеннями 

та каріозним ураженням зубів наступним чином. Каріозне ураження першого 

моляра призводить до перерозподілу оклюзійних контактів (зменшення 

жувального навантаження на ураженому зубі до 8,2 (6,7-10,1) %), а саме 

акцент оклюзійного навантаження переноситься на зуб із більшою площею 

жувальної поверхні, тобто другий моляр (збільшується до 17,2 (15,1-22,9) %). 

Реставраційне відновлення першого жувального зуба без урахування 

функціональної анатомії спричиняє виникнення супраконтактів на ньому (18,7 



(17,7-21,4) %), на зубі-антагоністі спостерігається аналогічна ситуація (17,1 

(15,4-17,9 )%). 

Розроблено та запропоновано для практичного виконання спосіб ранньої 

діагностики оклюзійних порушень  на фоні каріозного ураження зубів у 

пацієнтів, які проживають у регіонах з низьким вмістом фтору (патент 

№137682  на корисну модель від 11.11.2019). 

Розроблено та впроваджено в клінічну практику удосконалену методику 

ранньої профілактики оклюзійних порушень у пацієнтів із каріозними 

ураженнями зубів шляхом реставраційного відновлення оклюзійних 

поверхонь зубів з урахування принципів функціональної анатомії. 

Запропонований лікувально-профілактичний комплекс сприяв врегулюванню 

показників оклюзії і досягненню стійких віддалених результатів. 

Ключові слова: оклюзійні порушення, карієс, реставраційні 

відновлення, аналіз оклюзії, T-Scan Novus. 
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Occlusal disorders are observed in many dental diseases and are the cause 

of pathological processes in the masticatory apparatus. One of the most common 

causes of early occlusion disorders is caries, which affects up to 95-98 % of the 

population. Carious lesions lead to a change in the shape of the masticatory surface 

of the tooth, which is the cause of displacement of the functional cusps and fissures, 

ie the location of occlusal contacts. The most vulnerable to the carious process are 

the occlusal surfaces of the molars. The simplified method of restoration are often 



used in their treatment. The occlusal relations formed without taking into account 

the requirements of functional anatomy cause a violation of static and dynamic 

occlusion, which leads to changes in the TMJ. Ignorance of these occlusal 

components reduces the effectiveness of treatment and is the cause of forced 

adaptation to change. 

The work was based on the study of the prevalence of caries in 300 students 

living in regions with low fluoride level. According to the results of the preliminary 

examination, there were selected 90 patients with carious lesions of first molars and 

30 people with intact dentitions (control group). Group 1 included 45 patients with 

carious lesions of first molars, who were divided into 3 subgroups (15 students each) 

depending on the methods of treatment. Group 2 included 45 patients with 

restorations of first molars excluding occlusal determinants. They were also divided 

into 3 subgroups depending on the methods of treatment. 

The results of occlusal analysis of patients in the control group showed an 

even distribution of occlusal load on the teeth. The greatest effort falls on molars 

(13.2 (13.0 – 13.5) % –the first molars; 14.0 (13.8 – 14.3) % – the second molars), 

on the second premolars the occlusal load is 8.9 (8.5 – 9.2) %, i.e. the increase in 

masticatory pressure is directly proportional to the increase in the area of the 

chewing surface of the tooth.  

The data obtained using the T-Scan Novus system in Group 1 showed that, 

in dental caries of the first molar we observe a decrease of masticatory force directly 

on the affected tooth to 8.2 (6.7 – 10.1) % (р<0.05) comparing with control group 

(13.2 (13.0 – 13.5) %). The emphasis of bite force is transferred to the adjacent 

second molar, i.e. to the tooth with a larger area of occlusal surface, and increases to 

17.2 (15.1 – 22.9) % (р<0.05). Occlusal interferences are also present on the first 

molar antagonist 16.1 (12.8 – 17.5) % (р<0.05). On the opposite side, in the area of 

posterior teeth, there were no pronounced occlusal interferences, fluctuation ranged 

from 11.2 (6.7 – 14.8) % (р<0.05) to 13.6 (11.2 – 16.1) % (р<0.05) on the first 

molars and from 13.2 (11.4 –15.2) % (р<0.05) to 14.1 (12.1 – 18.2) % (р<0.05) on 

the second ones. On the second premolars the occlusal load is respectively 7.5 (6.8 



– 8.1) % – 8.4 (6.8 – 9.1) % (р<0.05) on the affected side and 6.8 (6.0 – 7.2) % 

(р<0.05) – 7.5 (6.8 – 8.1) % (р>0.05) on the opposite side.  

When the first molar was restored without considering the principles of 

functional anatomy in patients of group 2, occlusal overloading occured directly on 

this tooth 18.7 (17.7 – 21.4) % (р<0.05) and the opposite one 17.1 (15.4 – 17.9) % 

(р<0.05). Bite force was evenly distributed on the adjacent posterior tooth 13.4 (12.1 

– 14.5) % (р<0.05) and the antagonist 14.2 (13.9 – 14.8) % (р>0.05), as well as on 

the molars on the opposite side of the jaw (12.5 (12.3 – 12.9) % (р<0.05) – 12.7 

(12.4 – 12.9) % (р<0.05) – the first molars, 14.0 (13.6 – 14.2) % (р<0.05) – 14.1 

(13.8 – 14.3) % (р<0.05) – the second molars). On the second premolars, the occlusal 

load ranges from 7.8 (7.5 – 8.4) % – 8.4 (7.4 – 9.2) % (р<0.05) on the affected side 

and 8.5 (7.8 – 9.1) % – 8.7 (8.1 – 9.1) % (р<0.05) on the opposite side.  

Immediately after treatment and re-treatment of the first molars with the 

help of our proposed treatment and prevention complex, we conducted a 

comparative analysis of changes in occlusal parameters ratios. 

The results immediately after restoration of carious first molar with 

considering occlusal determinants by direct (1-1 and 1-3 subgroups) and indirect (1-

2 subgroup) methods indicated an even distribution of the occlusal load on the 

molars, namely the increase in bite force was directly proportional to the increase in 

the chewing surface of the tooth. Bite force on the restored molar increased to 12.6 

(12.3 – 13.2) % (p<0.05) and decreased to 14.1 (12.8 – 14.8) % (p<0.05) on the 

adjacent second molar. On the antagonist teeth, the occlusal force was 13.8 (12.4 –

15.0) % (p<0.05) and 14.8 (12.1 – 17.5) % (p<0.01), respectively. The proportional 

increase of occlusal load to 11.9 (8.5 – 14.7) % (р<0.05) on the first molar and 14.8 

(13.4 – 18.7) % (р<0.05) on the second one is characterized for molars of the 

opposite side. On the second premolars the occlusal load is respectively 8.1 (7.2 –

8.7) % – 8.2 (7.5 – 8.7) % (р<0.05) on the affected side and 7.4 (7.0 – 8.4) % – 7.8 

(6.8 – 8.9) % (р<0.05) on the opposite side.  

The results of occlusal analysis immediately after retreatment of the first 

molar considering the principles of functional anatomy by direct (2-1 and 2-3 



subgroups) and indirect (2-2 subgroup) methods are as follows: the absence of 

occlusal interferences directly on the restored molar, i.e. a reduction in the occlusal 

force on it to 12.4 (12.3 – 12.6) % (p<0.05), which resulted in the even distribution 

of the force on the teeth. A similar situation can be seen on the antagonist teeth – 

reduction of occlusal load on the first molar to 12.6 (12.5 – 12.8) % (p<0.05). An 

even distribution of bite force was also present on molars (14.1 (13.9 – 14.3) % 

(p<0.05) – adjacent second molar) and on the molars of the opposite side of jaw 

(12.6 (12.4 – 13.1) % – 12.6 (12.5 – 13.1) % (р<0.05) – the first molars and 14.1 

(13.8 – 14.3) % – 14.2 (14.0 – 14.3) % (р<0.05) – the second ones).  

The results of repeated analysis of occlusion 6 months after restoration of 

carious first molar with considering occlusal determinants by direct (1-1 and 1-3 

subgroups) and indirect (1-2 subgroup) methods did not demonstrate any changes. 

There was an even distribution of the occlusal load on the molars: 12.6 (12.3 – 13.1) 

% (p<0.05) on the restored first molar and 13.9 (12.5 – 14.5) % (p<0.05) on the 

second one. No significant changes were found on the antagonist teeth and the 

molars of the opposite side of the jaws. 

The following results were obtained 6 months after retreatment of the first 

molar considering the principles of functional anatomy by direct (2-1 and 2-3 

subgroups) and indirect (2-2 subgroup) methods: the absence of occlusal supra 

contacts directly on the restored molar and on the antagonist (12.4 (12.3 – 12.5) % 

(р<0.05) and 13.7 (12.4 – 14.9) % (р<0.05) respectively). This contributes to an 

even distribution of the occlusal load on the teeth (from 8.1 (7.7 – 8.6) % (р>0.05) 

on the adjacent premolar to 13.9 (12.5 – 14.5) % (р>0.05) on the adjacent second 

molar, and from 8.1 (7.4 – 8.7) % (р>0.05) on the antagonist premolar to 14.1 (13.1 

– 15.2) % (р>0.05) on the second molar antagonist). On the molars of opposite side 

of the jaw the increase in bite force was directly proportional to the increase in the 

chewing surface of the tooth.  

The results 12 months after restoration of carious first molar with considering 

occlusal determinants by direct (1-1 and 1-3 subgroups) and indirect (1-2 subgroup) 

methods indicate positive dynamics of the study. Bite force on the restored molar is 



12.6 (12.3 – 13.2) % (p<0.05) and 14.1 (12.8 – 14.8) % (p<0.05) - on the adjacent 

second molar, which indicated an even distribution of the occlusal load on the molars 

compared with data before treatment. Bite force on the restored molar increased to 

13.5 (12.3 – 12.9) % (p<0.05) compared with original data. Molars on the opposite 

side are characterized by a proportional increase in occlusal load to 13.6 (8.7 – 15.7) 

% (р>0.05) on the first molar and to 14.8 (13.9 – 18.7) % (р<0.05) on the second 

one. 

The following results were obtained 12 months after retreatment of the first 

molar considering the principles of functional anatomy by direct (2-1 and 2-3 

subgroups) and indirect (2-2 subgroup) methods: the absence of occlusal supra 

contacts directly on the restored molar (12.4 (12.3 – 12.5) % (р<0.05)) and on the 

antagonist (12.6 (12.4 – 12.7) % (р<0.05)) compared with data before treatment. The 

increase in masticatory pressure is directly proportional to the increase in the area of 

the chewing surface of the tooth (from 9.2 (8.8 – 9.7) % (р<0.05) on the adjacent 

premolar to 14.1 (13.9 – 14.2) % (р<0.05) on the adjacent second molar, and from 

9.2 (8.5 – 9.4) % (р<0.05) on the antagonist premolar to 14.2 (14.0 – 14.4) % 

(р>0.05) on the second molar antagonist). An even distribution of bite force was also 

present on molars of the opposite side of jaw. 

The scientific novelty of the obtained results consists the fact that the method 

of early prevention of occlusal disorders has been improved by restoration of the 

occlusal surfaces of the first molars with considering occlusal determinants and 

analysis of occlusal relations by computerized T-Scan Novus system. 

The correlation between occlusal disorders and carious lesions of the teeth 

was found as follows. Carious lesion of the first molar led to redistribution of 

occlusal contacts (a decrease in the occlusal load on the affected tooth to 8.2 (6.7-

10.1) %), i.e., the occlusal load was transmitted to the tooth with larger occlusal 

surface area, namely the second molar (increased to 17.2 (15.1-22.9) %). The 

restorations of the first molar without considering the principles of functional 

anatomy caused the occurrence of supracontacts on it (18.7 (17.7-21.4) %); the 

similar situation was observed on the antagonist tooth (17.1 (15.4-17.9) %). 



The practical significance of the results. A method for early diagnosis of 

occlusive disorders on the background of carious lesions of the teeth in patients 

living in regions with low fluoride content has been developed and proposed for 

practical implementation (patent №137682 for a utility model dated 11.11.2019). 

An improved method of early prevention of occlusal disorders in patients 

with carious lesions of teeth by restorative restoration of occlusal surfaces of teeth 

taking into account the principles of functional anatomy has been developed and 

implemented in clinical practice. The proposed treatment and prevention complex 

contributed to the regulation of occlusion and the achievement of sustainable long-

term results. 

Key words: occlusal disorders, caries, restorations, occlusal analysis, T-

Scan Novus. 
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