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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Патологія скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС) 

займає особливе місце серед стоматологічних захворювань у зв’язку зі складністю 

клінічної картини, яка нерідко нагадує таку при хворобах, що входять до 

компетенції лікарів різних спеціальностей – отоларингологів, невропатологів, 

психіатрів, ревматологів тощо, що зумовлює труднощі діагностики і лікування. За 

даними різних авторів, захворювання СНЩС на різних стадіях зустрічається у 25-

65 % населення, причому серед підлітків і юнаків цей показник коливається від 16 % 

до 30 % (Безруков В.М., 2001). 

За даними Американської Стоматологічної Асоціації на дисфункцію СНЩС 

страждають близько 75 мільйонів чоловік населення США. Дослідження показують, 

що принаймні, 35 % всього населення планети мають патологію скронево-

нижньощелепного суглоба. 

Значна частина авторів вважає передумовою розвитку дисфункцій СНЩС і 

жувальних м'язів наявність дефектів зубів і зубних рядів, деформації зубних рядів, 

що виникають через несвоєчасне протезування (Баданин В.В., 2001; 

Волков С.І., 2013; Дмитренко І.А., 2009; Каротін З.Г., 2015; Шибінський В.Я., 2016). 

За спостереженнями авторів (Абакаров С.И., 2001; Долгалев А.А, 2008), 

кінцеві дефекти зубних рядів, зниження висоти нижньої третини обличчя у хворих з 

частковою відсутністю зубів, які пов’язані зі зсувом нижньої щелепи дорсально, 

супроводжуються симптоматикою, характерною для дисфункцій СНЩС і 

жувальних м'язів.  

Часткова втрата зубів, особливо ускладнена вторинними деформаціями зубних 

рядів, веде до виникнення патології СНЩС і жувальних м'язів (Klineberg I., 2006; 

Molina O.F., 1999; Okeson J.P, 1996; McKee J.R., 2005). 

Дисфункція СНЩС характерна для такої патології оклюзії, як генералізована 

патологічна стертість зубів. При І ступеню патологічної стертості, зниження висоти 

нижньої третини обличчя незначне, тому порушення функції СНЩС спостерігається 

рідко. Частіше це ускладнення має місце при ІІ ступеню патологічної стертості 

твердих тканин зубів. Найчастіше це ускладнення зустрічається при поєднанні 

патологічного стирання з дефектами і деформаціями зубних рядів (Дворник В.Н., 

2008). 

Дисфункції СНЩС і жувальних м'язів спостерігаються і у хворих з цілісними 

зубними рядами. За думкою авторів (Долгалев А.А, 2008; Шейко А.П., 2012), вони 

зумовлені аномаліями, деформаціями зубних рядів, що призводять до порушення 

оклюзійно-артикуляційної рівноваги та м’язового балансу, просторового 

орієнтування нижньої щелепи відносно верхньої. 
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Зубощелепні деформації та аномалії відіграють суттєву роль в патогенезі 

захворювань СНЩС вважають (Мирза А.И, 2011; Неспрядько В.П., 1999; Новіков 

В.М., 2011; Смаглюк Л.В., 2005; Чжу Вей Вей, 2011; Яценко И.В., 2011; Michelotti 

A., 2010), які призводять до порушення функціональної оклюзії та парафункції 

жувальних м'язів (Долгалев А.А, 2008; Хватова В.А., 2010; Kevilj R., 2007; Okeson 

J.P., 2012; Tsukiyama Y., 2001). 

Дослідники концентрують увагу і на факторах, які приводять до порушення 

функціонального стану жувальних м'язів, зокрема латеральних крилоподібних. 

Спазматичне скорочення латерального крилоподібного м'яза, особливо верхньої 

його головки, є причиною зміщення меніска, розтягнення капсули, виникнення 

суглобових шумів, больових відчуттів (Bill J.S., 2003; Murray G.M., 2004). 

Частина дослідників, вважає, що в розвитку м'язово-суглобової дисфункції 

важливу роль відіграє комплекс взаємодіючих факторів: порушення оклюзійно-

артикуляційної рівноваги, м’язова дисгармонія, травма або вроджена 

недорозвиненість суглобових поверхонь СНЩС (McNeill Ch., 1993). 

Іншою точкою зору в етіології дисфункції СНЩС та жувальних м'язів є 

розвиток патології під впливом хронічного психоемоційного стресу, внаслідок якого 

можливе порушення нейром'язової регуляції (Козакова Ю.М., 2010; Sonnesen L., 

2008). Поєднання оклюзійних і м'язових порушень зі стресовими ситуаціями може 

привести до адаптації, а може викликати перенапруження і спазм м'язів, дисфункцію 

СНЩС. Таким чином, дисфункція СНЩС і жувальних м'язів розглядається низкою 

авторів, як поліетіологічне захворювання (Макєєв В.Ф., 2009; Семкин В.А, 2006; 

Linsen S., 2006).  

У клінічній практиці для лікування скронево-нижньощелепних розладів (СНР) 

необхідно нормалізувати функціональну оклюзію і часто єдиним орієнтиром для 

побудови нових оклюзійних співвідношень є анатомічні особливості будови 

суглобового апарату, що при його розладах є складним завданням. 

Однією із найважливіших умов при проведені реставрації оклюзії є 

визначення і фіксація центрального співвідношення щелеп - просторового 

положення нижньої щелепи, найбільш комфортного для суглоба і м'язів, яке 

визначає стабільне положення суглобової головки у суглобовій ямці при 

скоординованій симетричній роботі м'язів (Жегулович З.Е., 2011). Будь-які 

функціональні і структурні зміни в суглобах, м'язах і порушення біомеханіки рухів 

нижньої щелепи перешкоджають визначенню її комфортного стартового положення 

і підлягають корекції для досягнення положення адаптованої стартової позиції 

(терапевтичної оклюзії) (Уайз М., 2005; Dawson P.E., 2007; Keshvad A., 2001; 

Klineberg I., 2006; Slavicek R., 2006). 

При скронево-нижньощелепних розладах визначення центрального 

співвідношення щелеп практично неможливе. Стабільного положення в цьому 



3 

випадку можна досягти тільки шляхом застосування релаксаційної шини 

(Жегулович З.Е., 2011; Уайз М., 2005; Carlson G.L., 2007; Dawson P.E., 2007; 

Jose dos Santos, 2007; Keshvad A., 2001; McKee J.R., 2005; Rinchuse D.J., 2006; 

Slavicek R., 2006). 

Для цих хворих використовуються сучасні методики визначення 

індивідуальних параметрів: положення кінематичної осі суглобових відростків 

нижньої щелепи, суглобові кути, різцеві та іклові направляючі та співвідношення їх 

з рельєфом жувальної поверхні. Сьогодні необхідність їх застосування достовірно 

встановлена в дослідженнях вчених-стоматологів (Антоник М.М., 2011; 

Orthlieb J.D., 2009; Slavicek R., 2006). 

Натепер багато діагностичних методів мають практично 100 % чутливість та 

діагностичну цінність, проте їх застосування пов’язане з додатковими затратами і 

потенційно шкідливою дією на організм хворих, наприклад, променеве 

навантаження (Westesson P.L, 1993). 

У зв'язку з цим актуальним є обґрунтування правильного послідовного 

планування функціональної діагностики, для оптимізації об’єму і підвищення 

ефективності обстеження хворих з скронево-нижньощелепними розладами при 

порушеній функціональній оклюзії та обрання адекватних методів лікування. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт кафедри терапевтичної 

стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького: «Захворювання пародонта, їх зв'язок з патологією внутрішніх 

органів та станом довкілля» (державна реєстрація № 0110U002155) та «Екологія та 

пародонт. Взаємозв'язок захворювань пародонта та загальносоматичної патології. 

Дисфункції скронево-нижньощелепового суглоба» (державна реєстрація № 

0114U000112). Автор є безпосереднім виконавцем фрагментів означених науково-

дослідних робіт кафедри. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики та лікування 

хворих зі скронево-нижньощелепними розладами при порушеній функціональній 

оклюзії шляхом розпрацювання діагностичних і лікувальних заходів спрямованих на 

відновлення та нормалізації оклюзійних співвідношень і функції скронево-

нижньощелепних суглобів. 

Завдання дослідження:  

1. Розпрацювати комплексну схему обстеження хворих з різними формами 

скронево-нижньощелепних розладів у сполучені з оклюзійною патологією різного 

ґенезу. 

2. Оцінити можливість використання методу ультразвукової діагностики при 

скронево-нижньощелепних розладах та визначити його діагностичну цінність. 
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3. Визначити клінічний стан зубощелепного комплексу хворих з м’язовими 

скронево-нижньощелепними розладами. 

4. Надати клінічну оцінку стану зубощелепного комплексу хворих з 

суглобовими скронево-нижньощелепними розладами. 

5. Оцінити стан зубощелепного комплексу хворих із комбінованими 

скронево-нижньощелепними розладами за клінічними ознаками. 

6. Вивчити особливості відхилень показників аксіограм хворих із різними 

формами скронево-нижньощелепних розладів та оклюзійними порушеннями. 

7. Розпрацювати комплекси лікувальних заходів для хворих зі скронево-

нижньощелепними розладами залежно від виду діагностованої патології. 

8. Визначити особливості діагностики та розпрацювати методику лікування 

дорослих хворих зі скронево-нижньощелепними розладами асоційованими з 

ортодонтичною патологією. 

9. Здійснти аналіз та оцінити ефективність лікування хворих зі скронево-

нижньощелепними розладами та оклюзійною патологією. 

Об’єкт дослідження: скронево-нижньощелепні розлади у сполучені з 

оклюзійною патологією. 

Предмет дослідження: скронево-нижньощелепні суглоби, зубощелепний 

комплекс, стан зубних рядів, оклюзія. 

Методи дослідження: аналітичні – для визначення завдань та плану 

дослідження; клінічно-діагностичні – стоматологічне та променеве обстеження 

(ОПТГ, ЗГ, КТ, МРТ, УЗД СНЩС) – для встановлення клінічного діагнозу хворих 

на скронево-нижньощелепні розлади; електронна аксіографія – для визначення 

особливостей рухів суглобових головок нижньої щелепи; інструментальне 

дослідження моделей щелеп в артикуляторі – для діагностики стану функціональної 

оклюзії; статистичні – для обчислення середніх величин та оцінки вірогідності 

отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі комплексу клінічних 

та додаткових методів обстеження отримано нові наукові дані про стан 

зубощелепного комплексу у хворих з м’язовими, суглобовими і комбінованими 

розладами при порушеній функціональній оклюзії.   

Уперше вивчені особливості рухів головок нижньої щелепи у хворих з 

м’язовими, суглобовими і комбінованими скронево-нижньощелепними розладами 

при порушеній функціональній оклюзії методом електронної аксіографії. 

Уперше виявлені характерні нефізіологічні особливості рухів суглобових 

головок нижньої щелепи притаманні різним видам патологічних станів м'язово-

суглобового та оклюзійного комплексів, які повинні бути враховані як у діагностиці, 

так і в процесі реабілітації таких хворих. 
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Науково доведена висока діагностична цінність електронної аксіографії в 

діагностиці та оцінці результатів лікування різних за варіантами скронево-

нижньощелепних розладів. 

Розпрацьована та науково обґрунтована методика ультразвукової діагностики 

СНЩС, яка дозволила виявляти стан субхондрально-хрящового комплексу, 

латерального відділу суглобової капсули, наявність суглобової рідини, 

скоротливість (наявність контрактури) жувальних м'язів, визначати позицію диска 

відносно верхньолатерального відділу головки нижньої щелепи та положення 

головки та диска СНЩС відносно суглобового горбика; вимірювати амплітуду руху 

головки нижньої щелепи і диска при відкриванні рота, визначати синхронність руху 

суглобової головка нижньої щелепи та диска при рухах нижньої щелепи.  

Уперше розпрацьована та науково обґрунтована методика сплінтлайн терапії 

при ортодонтичному лікуванні з одночасною корекцією оклюзії у хворих з 

скронево-нижньощелепними розладами. 

Удосконалений алгоритм лікування скронево-нижньощелепних розладів при 

порушеній функціональній оклюзії шляхом цифрового моделювання у віртуальному 

артикуляторі та виготовлення ортопедичних конструкцій зі застосуванням 

комп’ютерних технологій. 

Науково доведено та за результатами дослідження підтверджено, що на 

завершальному етапі стабілізація досягнутого лікувального ефекту у хворих зі 

скронево-нижньощелепними розладами при порушеній функціональній оклюзії, 

може бути забезпечена тільки ортопедичними методами шляхом реставрації або 

реконструкції оклюзійних співвідношень із залученням різноманітних ортопедичних 

конструкцій. 

Практичне значення одержаних результатів. У результаті вивчення стану 

зубощелепного комплексу у хворих з скронево-нижньощелепними розладами 

виявлені патологічні зміни функціональної оклюзії, які були визначальними в 

етіопатогенезі скронево-нижньощелепних розладів.  

Впроваджений в клінічну практику науково обґрунтований метод 

ультразвукової діагностики скронево-нижньощелепних суглобів і жувальних м'язів 

при обстеженні хворих з скронево-нижньощелепними розладами. 

Удосконалені етапи лікування хворих зі скронево-нижньощелепними 

розладами при порушеній функціональній оклюзії; методика отримання точного 

відбитка при патологічній стертості зубів (патент України на корисну модель № 

84259) та спосіб виготовлення тимчасових коронок при ортопедичному лікуванні 

СНР (патент України на корисну модель № 84260). Опрацьована методика 

цифрового моделювання у віртуальному артикуляторі та виготовлення 

ортопедичних конструкцій з використанням комп'ютерних технологій (CAD/CAM – 
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систем) для лікування оклюзійної патології у хворих зі скронево-нижньощелепними 

розладами. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені на галузевому рівні 

шляхом видання інформаційних листів МОЗ України в навчальний процес кафедр 

ортопедичної стоматології, ортодонтії, променевої діагностики ФПДО Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», кафедр терапевтичної стоматології, дитячої соматології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України», кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією ВДНЗ України 

«Українська медична стоматологічна академія», кафедри стоматології Інституту 

стоматології Національної Медичної Академії післядипломної освіти ім. П.Л. 

Шупика, у клінічну практику Стоматологічного медичного центру ЛНМУ ім. 

Данила Галицького, Навчально-лікувального центру «Університетська клініка» 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», КП «Волинська 

обласна стоматологічна поліклініка», Рівненської міської стоматологічної 

поліклініки, КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним особистим 

науковим дослідженням здобувача. Автором особисто визначено і обґрунтовано 

напрямок наукової роботи, проведено відбір, систематизацію і аналіз літературних 

джерел з визначених в роботі проблемних питань. Виконано патентний пошук, 

сформульовано мету і завдання дисертаційної роботи. У відповідності до 

поставленої мети і завдань, визначено необхідний комплекс методів обстеження. Усі 

обстеження лікування і профілактичні заходи проводились за особистою участю 

автора. 

Ультразвукове дослідження СНЩС та опрацювання протоколів променевого 

обстеження СНЩС здійснене спільно з к.мед.н., доцентом кафедри променевої 

діагностики ФПДО ЛМНУ імені Данила Галицького Кучером А.Р. (завідувач 

кафедри д.мед.н., проф. Іванів Ю.А.).  

Дисертантом самостійно розроблено і обґрунтовано вибір методів лікування 

хворих з скронево-нижньощелепними розладами залежно від порушень 

функціональної оклюзії. Аналіз результатів клінічних та інструментальних 

досліджень узагальнення отриманих даних і впровадження їх у клінічну практику та 

навчальний процес виконувались самостійно. 

Здобувач самостійно проаналізував і узагальнив результати дослідження та 

виклав їх у вигляді рукопису дисертаційної роботи. 

Апробація результатів дослідження. Дисертаційна робота обговорювалась 

на розширеному засіданні кафедри терапевтичної стоматології ФПДО ЛНМУ ім. 

Данила Галицького (протокол №4 від 16.06.2017 р.) Результати досліджень 
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оприлюднені на науково-практичних конференціях: науково-практична конференція 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології» в рамках проведення другої 

стоматологічної виставки «Медвін: стоматологія» (Івано-Франківськ, 2013), 

науково-практична конференція «Пародонтологія: вчора, сьогодні, завтра» (Львів, 

2013), міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти лікування 

карієсу та його ускладнень у дітей», з нагоди 95-річчя з дня народження першого 

завідувача кафедри стоматології дитячого віку ЛНМУ ім. Данила Галицького проф. 

Любомири Луцик (Львів, 2014), Х Міжнародна школа-семінар «Практичні питання 

сучасної візуалізації в клініці» (Львів, 2015), міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми стоматології» присвяченої 90-річчю з дня 

народження д.м.н. професора Я. Вареса (Львів, 2015), науково-практична 

конференція «Стандарти стоматологічної допомоги – реалії практики та 

перспективи впровадження» (Львів, 2016), науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології» (Івано-

Франківськ, 2016), VIII науково-практична конференція «Інноваційні технології в 

стоматології» (Тернопіль, 2016), науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Львівська школа ортопедичної стоматології. Традиції, здобутки та 

перспективи» з нагоди 55-річчя кафедри ортопедичної стоматології та на честь 75-

річчя професора В.Ф. Макєєва (Львів, 2016), науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Комплексний підхід до реабілітації стоматологічних хворих 

у сучасних умовах», присвяченої 80-річчю з дня народження В.В. Рубаненка і 95-

річчю Вищого державного навчального закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія» (Полтава, 2016), X Miedzynarodowy Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Dysfunkcji Narządu żucia (Zamek Moszna, 2016), III Międzynarodowa 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów “Między funkcją a estetyką” 

(Kazimierz Dolny, 2017).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 38 наукових праць, з них 25 

статей у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України (з яких 11 у 

виданні, включеному до міжнародних науковометричних баз), та 4 закордонні 

статті, 7 публікацій - у збірках наукових праць та матеріалах з'їздів, науково-

практичних конференції, з них 2 - у закордонних збірках наукових праць; отримано 

2 патенти України на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 396 сторінці 

комп’ютерного набору, з яких 328 сторінки займає основний зміст, і складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, 6 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

списку використаних джерел із 361 найменувань, Робота ілюстрована 126 

рисунками та 60 таблицями. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. У загальну групу дослідження включено 

175 хворих, із них 76 чоловіків та 99 жінок у віці від 16 до 80 років. 

З метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між оклюзійними та 

скронево-нижньощелепними розладами і визначення у подальшому особливостей 

методів лікування після встановленого діагнозу хворі згруповані у наступні 

кластери, залежно від виявлених патологій та їх поєднання. Оклюзійні розлади: 

ортодонтична патологія, патологічне прорізування 3-х молярів, множинні дефекти 

зубного ряду (втрата 5-ти і більше зубів), вторинні деформації зубних рядів, 

ятрогенна патологія, підвищена стертість зубів, пародонтит. М'язові розлади: 

жувальних м’язів, м’язів шиї, м’язів плечей. Суглобові розлади: компресія 

біламінарної зони, зміщення меніска, гіпермобільність, артрити, артрози. 

Запропонований протокол обстеження хворих зі скронево-нижньощелепними 

розладами при порушеній функціональній оклюзії (рис. 1). 

Означені патології у обстежених хворих виявлені у різних комбінаціях, але їх 

кластерний розподіл, дозволив здійснити поглиблений аналіз причинно-наслідкових 

зв’язків цих патологічних змін. 

У групу «Оклюзійні розлади» прийняту за групу порівняння, увійшло 54 (30,9 

%) хворих з підозрою на скронево-нижньощелепні розлади, у яких при клінічному 

обстеженні симптоми СНР не були діагностовані, але виявлені зміни у 

зубощелепному комплексі, які потребували корекції або реконструкції оклюзійних 

співвідношень ортопедичними методами.  

Серед інших обстежених виявлений 121 хворий із скронево-

нижньощелепними розладами, і тільки у 7 (6,2 %) із них не діагностована оклюзійна 

патологія, яка не потребувала ортодонтичного лікування. У інших 114 (94,2 %) 

хворих, виявлено поєднання суглобових і оклюзійних розладів, які потребували 

ортопедичної реабілітації. Базуючись на клінічних і додаткових методах 

дослідження, всі хворі, за ознаками скронево-нижньощелепних розладів, об'єднані у 

групи дослідження залежно від виду СНР, а саме: м'язові розлади – 45, суглобові – 

49, комбіновані (м'язові+суглобові) – 27 хворих. Окрему групу склали хворі тільки з 

оклюзійними розладами – 54 особи, в яких діагноз СНР не підтвердився. 

На початку обстеження, з метою виявлення психосоматичних порушень, у 

хворих проводився детальний збір даних анамнезу життя та захворювання. 

Попереднє обстеження базувалося на Експрес-заключенні Гамбургзького 

протоколу. 

Попереднє клінічне обстеження хворих включало, крім 

загальностоматологічного зовнішньо- і внутрішньоротового, наступні методи 

обстеження: величину і симетричність відкривання рота (девіація і дефлексія), 
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визначення наявності суглобових шумів, пальпація жувальних м'язів, м'язів шиї та 

плечей, визначення їх болючості, виявлення оклюзійного звуку і його 

асиметричність, аналіз ексцентричної оклюзії зубів і її травматичність.  

Поглиблений клінічний аналіз стану СНЩС здійснювався шляхом латеральної 

та дорзальної пальпації суглобових головок, застосовування динамічного тесту 

компресії суглоба, дослідження акустичних явищ у суглобі та їх характер (тертя, 

хрускіт, клацання тощо), залежно від фази рухів нижньої щелепи.  

Детальне клінічне обстеження оклюзії включало визначення величини 

сагітального перекриття різців, стабільність оклюзії, контакти фронтальних зубів, 

відсутність контакту бічних зубів, наявність нефізіологічних оклюзійних контактів 

при різних рухах нижньої щелепи, наявність іклового або групового ведення 

латеротрузійних рухів нижньої щелепи або їх відсутність. Обстеження на наявність 

ознак парафункцій включало виявлення відбитків зубів на язиці і слизовій 

внутрішньої поверхні щоки та фасеток стирання на зубах. 
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Рис. 1. Протокол обстеження хворих зі скронево-нижньощелепними розладами  

при порушеній функціональній оклюзії 

 

На основі аналізу даних клінічного обстеження хворих, визначався попередній 

діагноз і план подальшого обстеження.  

Для аналізу рухів суглобових головок застосований метод електронної 

аксіографії (кондилографії) - графічний запис траєкторій переміщення головок 

нижньої щелепи при різноманітних її рухах, який є об’єктивним методом оцінки 

функції СНЩС в нормі та при скронево-нижньощелепних розладах, а також для 
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налаштування артикулятора на індивідуальну функцію, як для виготовлення різних 

типів оклюзійних шин, так і для планування кінцевих ортопедичних конструкцій. 

У досліджені застосована система електронної аксіографії Denar Cadiax 

Compact 2 (Австрія) і програмне забезпечення (Gamma Dental Software). 

Оцінка траєкторії рухів суглобових головок нижньої щелепи в групах та між 

групами дослідження, проведена до та після ортопедичної реабілітації і здійснена за 

наступними параметрами: якість аксіограм; амплітуда рухів СНЩС (протрузія-

ретрузія, медіотрузія, відкривання-закривання рота); розходження траєкторії рухів 

СГНЩ (протрузія-ретрузія, медіотрузія, відкривання-закривання рота); початок-

кінець рухів СГНЩ (протрузія/ретрузія, медіотрузія, відкривання/закривання рота); 

оцінка кута сагітального суглобового шляху (КССШ) та кута трансверзального 

суглобового шляху (КТСШ). 

Серед всіх 175 обстежених аксіографічне дослідження особливостей рухів 

суглобових головок нижньої щелепи до лікування проведено у 129 хворих, із них у 

28 обстежених групи порівняння, у яких діагноз СНР не підтвердився. У інших 101 

хворого з м'язовими розладами – у 45, суглобовими – у 29 та комбінованими (м'язові 

+ суглобові) розладами – у 27 осіб, які були виділені у групи дослідження. 

При обстеженні хворих зі скронево-нижньощелепними розладами застосовані 

наступні променеві методи діагностики: ортопантомографія, зонографія СНЩС, 

комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та ультразвукова 

діагностика (УЗД). Кожний з цих методів вирішував певні завдання, залежно від їх 

можливостей. 

У співпраці з к.м.н., доцентом кафедри променевої діагностики Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького Кучером А.Р. уперше 

в Україні розпрацьована методика ультразвукового дослідження СНЩС та 

визначені можливості ультразвукової візуалізації СНЩС та жувальних м'язів у стані 

закритої (ЗРП) і відкритої ротової позиції (ВРП) та визначення відтворення методу. 

Для опрацювання методики УЗД СНЩС і визначення станів тканин і органів у 

дослідження включені 29 здорових осіб – 14 чоловіків та 15 жінок (середній вік 38 

років) без клінічних ознак патології СНЩС. 

Ультразвукове дослідження виконували на ультразвуковому сканері 

Logiq E «GE» (США), використовували лінійний трансдюсер з частотою 9–13 МГц. 

З метою порівняння ефективності УЗД в діагностиці скронево-

нижньощелепних розладів з магнітно-резонансним методом (МРТ) дослідження, 

який вважається «золотим стандартом», при оцінці зміщення суглобового диска, як 

у стані ЗРП так і максимально ВРП обстежено 52 хворих з однобічним переднім 

зміщенням суглобового диска. 

Чутливість УЗД при зміщенні диска складає: в ЗРП – 91 %, при зміщенні 

суглобового диска з редукцією – 70 %, без редукції – 50 %. Специфічність УЗД 
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дислокації диска в ЗРП, при зміщенні суглобового диска з редукцією та без редукції 

складає відповідно 89 %, 16 %, 38 %. Точність УЗД у визначенні дислокації диска в 

ЗРП складає 82 %, при зміщенні диска з редукцією та без редукції відповідно 57 % 

та 76 %. При визначенні зміщення диска з редукцією чутливість була відносно 

високою (70 %), специфічність була низькою (16 %). Навідмінно від зміщення 

суглобового диска без редукції – чутливість (50 %), специфічність (38 %). Метод 

УЗД високо чутливий у визначенні зміщення суглобового диска при закрито-ротовій 

позиції, проте обмежений у встановленні зміщення суглобового диска при відкрито-

ротовій позиції. 

Результати досліджень та їх обговорення. Комплексний аналіз 

зубощелепної патології у хворих зі скронево-нижньощелепними розладами виявив 

наступні особливості. 

М'язові скронево-нижньощелепні розлади у всіх обстежених хворих були 

сполучені з різною нозологічною формою зубощелепної патології, серед яких 

переважали ортодонтична патологія (54,5 %) та патологічне прорізування третіх 

молярів (20,4 %) У 9,1 % хворих виявлена ятрогенна патологія, як наслідок 

неадекватної стоматологічної допомоги. У 97,7 % обстежених, у патологічний 

процес задіяні жувальні м'язи, у 61,4 % - м'язи шиї і у 15,9 %  - м'язи плечей, що 

вказує на залучення у патологічний процес комплексу м'язів. 

Серед обстежених із суглобовими розладами переважали хворі на пародонтит 

(44,7 %), множинні дефекти (34,0 %) та вторинні деформації (19,1 %) зубних рядів. 

Ортодотнична патологія і патологічна стертість зубів виявлена по 12,8 %, 

патологічне прорізування третіх молярів - у 10,6 %. Звертає увагу, що у 12,8 % 

хворих виявлена ятрогенна патологія. Зміщення меніска діагностовано у 70,2 % 

обстежених, компресія біламінарної зони у - 12,8 %, артроз у - 10,6 %, 

гіпермобільність у - 6,4 %, артрит - у 4,3 % осіб.  

У хворих з комбінованими скронево-нижньощелепними розладами, значно 

переважали хворі, у яких діагностована ортодонтична патологія (43,5 %), патологія 

прорізування третіх молярів (30,4 %) та ятрогенна патологія (26,1 %). Вторинні 

деформації зубних рядів виявлені у 17,4 % хворих, множинні дефекти зубних рядів і 

пародонтит по 13,0 %. Означені патології зубощелепного комплексу виявлялися як 

поодинокі нозологічні форми, так і у різних комбінаціях.  

При аналізі м'язової складової комбінованих скронево-нижньощелепних 

розладів виявлено, що у 100 % обстежених у патологічний процес задіяні жувальні 

м’язи, у 16 (69,6 %) - м’язи шиї і тільки у 1 (4,3 %) - м’язи плечей. Суглобова 

складова комбінованих СНР включала значне переважання зміщення суглобового 

диска у 78,3 % та компресію біламінарної зони – 34,8 % випадках. Гіпермобільність 

та артрит діагностовано у 8,7 % хворих відповідно. Патологічні стани СНЩС 

виявлялися і як поодинокі форми, так і в їх поєднанні.  
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Скарги хворих із СНР поєднаними з оклюзійною патологією 

характеризувалися значною різнобарвністю, але за своєю частотою проявів є 

характерними для різних варіантів скронево-нижньощелепних розладів. 

Так, у хворих з м’язовими розладами, скарги на больові відчуття у жувальних 

м'язах становили 97,8 % (p<0,001), м'язах шиї - 46,7 % (p<0,001), м'язах плечей - 

22,2 % (p<0,001), а у хворих з комбінованими розладами ці скарги у жувальних 

м'язах були у 88,9 % (p<0,001), м'язах шиї -  у 37,0 % (p<0,001), м'язах плечей – у 

7,4 % випадках. Скарги на наявність шумів у суглобах були більш характерними у 

хворих із суглобовими розладами (81,6 %, (p<0,001) і в дещо меншій мірі у хворих з 

комбінованими розладами (48,1 %, (p<0,05). При інших СНР вони сягали 15-20 %. 

Високий показник скарг на оклюзійний дискомфорт виявлений тільки у 

хворих з оклюзійними - 77,8 %, комбінованими - 70,4 % та з м'язовими - 48,9 % 

(p<0,01) розладами. 

Акустичні явища при СНР найчастіше виявлялися серед хворих із 

суглобовими розладами (63,3 %), з них клацання - у 44,9 % (p<0,001) однобічно і у 

18,4 % (p<0,01) – двобічно; хрускіт у 46,9 % хворих (з них – двобічно у 24,5 % 

(p<0,01). У хворих з комбінованими СНР у 44,4 % випадків виявлялося клацання, 

однобічно - у 33,3 % (p<0,001) та у 18,5 % хворих - хрускіт. Акустичні явища 

спостерігалися і серед хворих тільки з оклюзійними розладами (у 5,6 % клацання, у 

14,8 % хрускіт), що вказує як мінімум, на функціональні зміни у СНЩС, які 

необхідно враховувати при здійснені ортопедичної реабілітації. 

Аналіз змін показників аксіограм у хворих зі скронево-нижньощелепними 

розладами та оклюзійними порушеннями, здійснений за групами дослідження, 

засвідчив, що у хворих зі скронево-нижньощелепними розладами виявлено більшу 

кількість відхилень від нормативних показників, майже за всіма аксіографічними 

показниками, ніж у групі порівняння, що повинно бути враховано як при лікуванні 

самих розладів, так і при наданні їм ортопедичної допомоги.  

Результати ультразвукового дослідження СНЩС і жувальних м'язів у 

обстежених хворих до лікування виявили, що тільки у хворих з оклюзійними 

розладами показники позиції диска при закритому та відритому роті є у межах 

норми. Проте, в цій групі хворих виявлені зміни в амплітуді рухів головки нижньої 

щелепи, зокрема, гіпомобільність або гіпермобільність, як однобічна, так і двобічна 

у 63,0 % хворих; несинхронність рухів головки нижньої щелепи та диска, як 

однобічних, так і двобічних у 31,5 % хворих.  

У хворих з м’язовими СНР, виявлено, хоч і в незначній кількості (4,4 %), 

переднє зміщення суглобового диска та наявність акустичних звуків - у 15,6% 

спостережень. Контрактура жувальних м'язів, спостерігалася майже у половини 

(42,2 %) хворих цієї групи, з них однобічна контрактура виявлена у 11,1 % (p<0,05), 

двобічна  - у 31,1 % (p<0,001). Отже, якщо у хворих групи порівняння (оклюзійні 
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розлади), результати УЗД щодо змін у суглобовому зчленуванні можна пояснити 

дискоординацію рухів нижньої щелепи зумовленою втратою оклюзійної підтримки, 

то при м’язових формах СНР ультразвукова діагностика чітко вказує на залучення 

м'язів (зокрема жувального м'язу доступного до УЗ дослідження) у патологічний 

процес.  

У групі хворих з суглобовими розладами кількість випадків з переднім 

зміщенням диска при ЗРП з одного боку становила 26,5 % (p<0,001), з двох боків – 

20,4 % (p<0,001), що склало майже половину спостережень - 46,9 % (p<0,001). 

Однобічне переднє зміщення диска при відкритому роті виявлене у 22,4 % 

(p<0,001), двобічне – у 10,2 % (p<0,05) спостережень, заднє двостороннє зміщення 

диска у 8,2 % (p<0,05) хворих. Двобічна гіпомобільність головки нижньої щелепи 

виявлена у 26,5% (p<0,01) хворих. Інші показники амплітуди руху статистично не 

відрізнялися від групи порівняння. Рух головки нижньої щелепи та диска виявився 

несинхронним у 42,9 % обстежених.  

Для комбінованих СНР переднє зміщення суглобового диска при закритому 

роті було діагностовано у четвертої частини обстежених, з них однобічно 18,5 % 

(p<0,01), двобічно – 7,4 % спостережень. Переднє або заднє зміщення суглобового 

диска однобічне або двобічне при відкритому роті виявлено у 33,3 % (p<0,001), з 

них 11,1 % (p<0,05) – однобічне перед головкою, однобічне за головкою - 18,5 % 

(p<0,01); амплітуда руху головки нижньої щелепи у різних її формах була порушена 

у 59,3 % обстежених; рух головки нижньої щелепи та суглобового диска виявився 

несинхронним як з одного, так і з двох боків у 40,5 % хворих.  

Проведені дослідження засвідчили зростаючий рівень виявлених у результаті 

УЗД змін у м’язово-суглобовому комплексі залежно від форм СНР у порівнянні з 

групою хворих тільки з оклюзійними розладами (група порівняння). 

План лікування хворих зі скронево-нижньощелепними розладами та його 

реалізація здійснювалися суто індивідуально залежно від діагностованої патології, 

оклюзійних порушень і їх комбінацій.  

З метою аналізу ефективності застосованих лікувальних заходів вони були 

згруповані у відповідні блоки і запропонований алгоритм лікування (рис. 2). 

Терапевтична та хірургічна підготовка включала лікування карієсу та його 

ускладнень, консервативне та хірургічне лікування патології пародонту, видалення 

зубів ІІІ – ІV ступеню рухомості, видалення за показаннями 3-х молярів (від одного 

до чотирьох). 

Оклюзійна терапія з залученням різних типів оклюзійних шин: роз'єднуючих, 

міорелаксуючих, репозиціонуючих, дистракційних, стабілізуючих. 

Ортодонтичне лікування зі застосуванням сплінтлайн терапії, гібридних 

ортодонтичних шин. 
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Корекція оклюзії шляхом вибіркового пришліфування зубів, для створення 

збалансованої оклюзії і, за необхідності, реставрація коронок композитними 

матеріалами з використанням силіконових шаблонів. За показанням застосовували 

вініри, люмініри, мостоподібні та бюгельні  протези. 

Реконструкція оклюзії, яка включала протезування незнімними 

конструкціями, а також, за наявності показань, застосування покривних протезів з 

телескопічними системами фіксації. 

Постійна шина (оклюзійна шина), яка за медичними показаннями, або при 

відмові хворого продовжити ортопедичну реабілітацію використовувалася для 

постійного її застосування (цілодобова). 

Всі корекції оклюзії та ортопедичні втручання здійснені зі застосуванням і під 

контролем аксіографії з виготовленням оклюзійних шин і ортопедичних 

конструкцій в артикуляторі налаштованому на індивідуальну функцію в 

центральному співвідношенні щелеп кожного хворого. 

Аналіз лікувальних заходів, що були застосовані в процесі реабілітації хворих 

тільки з оклюзійними розладами засвідчив, що навіть хворі тільки з оклюзійними 

розладами у 85,2 % потребували здійснення передпротезної оклюзійної терапії та у 

14,8 % сплінтлайн терапії, 64,8 % лікування пародонтиту зі застосуванням 

хірургічних методів, 33,3 % корекції оклюзії із застосуванням різних варіантів 

ортопедичних втручання починаючи від пришліфування зубів до бюгельних 

протезів, а 55,5 % потребували або тотального протезування незнімними 

конструкціями – (7,4 %) або покривними протезами – 48,1 %, а 9,3 % лікувальний 

процес за медичними або іншими причинами завершився носінням шини. 

Серед хворих з м'язовими формами СНР оклюзійної терапії потребували всі 

100,0 % хворих та майже половина з них ортодонтичної корекції (сплінтлайн 

терапії). Застосування цих двох лікувальних заходів у їх сполученні, а також 

видалення 3-х молярів, що патологічно прорізувалися, забезпечили позитивний 

ефект лікування у 33,3 % хворих. Попередня оклюзійна терапія забезпечила 

можливість завершити лікування на етапі корекції оклюзії у 48,8 % хворих і тільки - 

15,6 % на завершальному етапі була здійснена реконструкція оклюзії, із них у 8,8 % 

покривними знімними протезами з телескопічними системами фіксації. 

Багатофакторні поєднання патологій оклюзії і СНЩС у хворих з суглобовими 

формами СНР обумовили застосування широкого комплексу лікувальних заходів, 

які були спрямовані на максимально можливе забезпечення нормалізації оклюзії і 

функції СНЩС. 
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Рис. 2. Алгоритм лікування хворих зі скронево-нижньощелепними розладами  

при порушеній функціональній оклюзії 

 

У лікуванні всіх (100,0 %) хворих з суглобовою формою СНР, застосовані 

оклюзійні шини різних типів, залежно від виявлених скронево-нижньощелепних 

розладів, проте, сплінтлайн терапія в цій групі хворих застосована тільки у 4-х 

(8,2 %) хворих у віці 21-41 рік з ортодонтичною патологією.  

Хірургічна підготовка включала видалення 3-х молярів у 12,2 % і лікування 

пародонтиту із залученням хірургічних методів у 34,7 % хворих. Ортопедичне 

лікування методами корекції оклюзії здійснено у 40,8 %, із них тільки у 14,3 % 

ефект лікування вдалося забезпечити методами пришліфування зубів або їх прямої 
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реставрації. Іншим 26,5 % хворих корекція оклюзії здійснена із застосуванням 

штучних коронок, мостоподібних і бюгельних протезів. Реконструкції оклюзії після 

санації порожнини рота та оклюзіотерапії потребували 44,9 % хворих, яка була 

здійснена або шляхом тотального протезування незнімними конструкціями зубних 

протезів у 12,2 %, або покривними знімними протезами з телескопічними системами 

фіксації у 32,7 % випадків. Постійна оклюзійна шина, за медичними показаннями, 

застосована у 4,1 % хворих. 

Як і в попередній групі, у всіх (100,0 %) хворих з комбінованими СНР 

застосована оклюзійна терапія різними типами оклюзійних шин. Наявність у хворих 

діагностованої ортодонтичної патології та вторинних деформацій обумовили 

застосування сплінтлайн терапії у 48,1 % хворих. Хірургічна підготовка включала 

видалення 3-х молярів у 37,0 % та хірургічне лікування пародонту у 14,8 % хворих. 

На завершальному етапі відновлення оклюзійних співвідношень, корекція оклюзії 

була здійснена 44,4 % хворих, із них пришліфування і реставрація зубів за 

шаблонами у 11,1 % хворих, застосування вінірів, мостоподібних і бюгельних 

протезів у 33,3 % хворих. Слід зазначити, що тільки у 7,4 % хворих цієї групи була 

здійснена реконструкція оклюзії: протезування незнімними конструкціями у 3,7 % 

та покривними знімними протезами з телескопічними системами фіксації також у 

3,7 % хворих. Адекватно проведене лікування дозволило уникнути реставрації 

оклюзії ортопедичними методами у 37,0 % хворих, проте лікування за медичними 

показаннями 11,1 % хворих завершилося призначенням постійної шини. 

Аналіз ефективності запропонованого алгоритму лікування хворих зі 

скронево-нижньощелепними розладами за групами дослідження до і після лікування 

засвідчив наступне. 

За показником «скарги» узагальнений успіх лікування і реабілітації хворих 

всіх груп дослідження складав 96,3 %.  

Оцінка ефективності лікування хворих тільки з оклюзійними розладами за 

результатами пальпації м'язів до і після лікування засвідчила, що в результаті 

індивідуально обраного лікування гіпертонус жувальних м'язів, який був 

діагностований у 22,3 % знижений до 1,9 % (p<0,05); гіпертонус м'язів шиї 

зменшився до 5,6 % (p<0,001), гіпертонус м'язів плечей, знижений до 9,3 %. 

Біль при пальпації жувальних м'язів виявлений серед хворих з м’язовими 

розладами у 84,4 % випадків до лікування, після лікування знизився до 17,8 %, з них 

однобічно до 11,1 % (p<0,001). Біль при пальпації м'язів шиї діагностований у 

46,7 % хворих до лікування, знизився до 11,1 %, з них однобічно у 6,7 % (p<0,01). 

Біль при пальпації м'язів плечей діагностований у 11,1 % хворих цієї групи до 

лікування знизився до 4,4 % після лікування.  
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У хворих із суглобовими розладами в результаті лікування, гіпертонус 

жувальних м'язів знизився до 8,2 %, гіпертонус м'язів шиї - 4,1 %, гіпертонус м'язів 

плечей – до 6,1 %.  

Після лікування гіпертонус жувальних м'язів у хворих із комбінованими 

розладами знизився до 14,8 %, з них однобічно у 11,1 % (p<0,01), м'язів шиї - 7,4 %, 

проте гіпертонус м'язів плечей до та після лікування залишався без змін.  

Біль при пальпації жувальних м'язів, діагностований у 55,5 % хворих цієї 

групи, після лікування зменшився до 11,1 %, з них у 7,4 % (p<0,05), біль у м'язах 

шиї, який спостерігався у 7,4 % хворих після лікування був відсутній. 

 Результати пальпації суглобів при СНР і оклюзійній патології до та після 

лікування виявили, що у хворих з оклюзійними та м'язовими розладами неприємні 

відчуття при пальпації суглобів виявлені в поодиноких випадках (1,9 % та 4,4 % 

відповідно), які в результаті проведеного лікування були ліквідовані. При 

суглобових розладах у 51,0 % до лікування такі відчуття при пальпації суглобів були 

присутні, проте, після лікування їх число знизилося до 22,4 %, з них однобічно до 

6,1 % (p<0,05). У хворих з комбінованими розладами неприємні відчуття 

зменшилися з 11,1% до 7,4 %. 

Біль при пальпації СНЩС до лікування, який був виявлений у 34,7 % хворих з 

суглобовими та у 14,8 % хворих з комбінованими розладами, після проведеного 

лікування зменшився до 8,2 % (p<0,05) у хворих з суглобовими і до 3,7 % з 

комбінованими розладами. 

При аускультації СНЩС до і після лікування у хворих з суглобовими 

розладами однобічне клацання у суглобах зменшилося з 44,9 % до 14,3 % (p<0,01), 

проте зменшення хрускоту статистично не було підтверджено. У інших групах 

дослідження хрускіт СНЩС після лікування залишився в поодиноких випадках – 

1,9 % у хворих тільки з оклюзійними розладами і у 4,4 % хворих з м'язовими 

розладами. 

За даними аксіографії у хворих тільки з оклюзійною патологією в результаті 

проведеного лікування показники оптимальної якості аксіограм збільшилися з 

14,3 % до 53,8 %. Амплітуда траєкторії рухів суглобових головок нижньої щелепи 

(СГНЩ) досягла норми при рухах «протрузія/ретрузія» з 75,0 % до 84,8 %, 

«медіотрузія» - з 60,7 % до 76,9 %, «відкривання/закривання» з 53,6 % до 76,9 % 

(p>0,05), проте, ці зміни не були достовірними. Нормативі показники розходження 

траєкторій руху суглобової головки у цих хворих після лікування при рухах 

«протрузія/ретрузія» збільшилися з 85,7 % до 92,3 %, «медіотрузія» з 60,7 % до 

76,9 %, «відкривання/закривання» з 39,3 % до 69,2 % (p<0,05). Початок/кінець 

траєкторії руху СГНЩ у хворих після лікування досягнув нормативних показників 

при «протрузії/ретрузії» з 35,7% до 53,8% (p>0,05), «медіотрузії» з 14,3 % до 38,5 % 

(p>0,05). Статистично достовірна нормалізація цього показника була досягнута 
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тільки при рухах «відкривання/закривання» з 35,7 % до 69,2 % (p0,05). Нормативні 

величини КССШ збільшилася не суттєво, з 85,7 % до 92,3 % (p>0,05). Показники 

КТСШ при «протрузії/ретрузії», які були порушені у всіх хворих з оклюзійною 

патологією до лікування, після лікування нормалізувалися у 38,5 % (p<0,05), при 

«медіотрузії» з 35,7 % до 61,5 % (p>0,05), при «відкриванні/закриванні» з 0,0 % до 

30,8 % (p<0,05) хворих. 

У хворих з м'язовими розладами аналіз якості аксіограм до і після лікування 

показав, що кількість аксіограм з оптимальною якістю після комплексного 

лікування зросла з 6,7 % до 44,4 % (p<0,01). Середня якість аксіограм становила 

68,9 % до і 50,0 % (p<0,05) після лікування. У той же час кількість хворих з поганою 

якістю аксіограм після лікування значно зменшилася з 24,4 % до 5,6 % (p<0,05). 

Амплітуда рухів суглобових головок при рухах «протрузія/ретрузія» після лікування 

досягла нормативних показників у 77,8 % проти 42,2 % (p<0,05) до лікування. При 

русі «медіотрузія» позитивні результати зросли з 24,4 % до 55,6 % (p<0,05). Після 

лікування при рухах «відкривання/закривання» нормативні показники амплітуди 

зросли з 15,6 % до 44,4 % (p<0,05). Показники розходження аксіографічних 

траєкторій в результаті проведеного лікування при рухах «протрузія/ретрузія» 

нормалізувалися у 94,4 % хворих проти 71,1 % (p<0,05) до лікування. При 

«медіотрузії» в результаті лікування, позитивні показники за цим параметром 

досягнуті у 77,8 % проти 44,4 % (p<0,05) до лікування. При рухах 

«відкривання/закривання» після лікування, нормативні показники зафіксовані у 

77,8 % проти 46,7 % (p<0,05) хворих до лікування. За функцією «початок/кінець» 

руху суглобових головок, нормативний показник при рухах «протрузія/ретрузія» 

після лікування сягнув 61,2 % проти 33,3 % (p<0,05) до лікування. При рухах 

«відкривання/закривання» нормативні показники аксіографічних траєкторій 

збільшилася з 24,4 % до 61,1 % (p<0,05). Порівняльний аналіз показників КССШ 

після лікування виявив зростання його нормативних показників з 71,1 % до 94,4 % 

(p<0,05). Нормативні показники КТСШ при «протрузії/ретрузії» у хворих з 

м'язовими розладами до лікування не визначалися. Проте, в результаті проведеного 

лікування нормалізація цього показника досягнута у 38,9 % (p<0,01) хворих. 

Нормативні показники КТСШ при «медіотрузії» після лікування зросли з 28,0 % до 

66,7 % (p<0,05). За показниками КТСШ при «відкриванні/закриванні» не виявлено 

жодного хворого з його нормативними величинами. В результаті комплексного 

лікування вдалося привести цей показник до нормативних величин у 38,9 % хворих. 

Оцінка якості аксіограм у хворих з суглобовими розладами до і після 

лікування показала зростання цих показників після лікування з 10,3 % до 38,1 % 

(p<0,05), тобто кількість хворих з поганою якістю після лікування зменшилася з 

38,0 % до 9,5 % (p<0,05), при збережені кількості хворих з середньою якістю до і 

після лікування – 51,7 % проти 52,4 % відповідно. Ці зміни відбулися в результаті 
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лікування за рахунок «переміщення» частини хворих із групи з «середньої якості» 

до групи «оптимальної якості», а з групи «поганої якості» у групу «середньої 

якості». Амплітуда траєкторії рухів суглобових головок після лікування досягла 

норми при рухах «протрузія/ретрузія» у 62,0 % проти 27,6 % (p<0,05) до лікування. 

В результаті лікування нормалізація руху «медіотрузія» отримана у 38,1 % хворих 

проти 3,4 % (p<0,01) до лікування. Позитивні зміни відбулися і при рухах 

«відкривання/закривання», так нормалізація після лікування була виявлена у 57,1 % 

хворих проти 10,4 % (p<0,01) до лікування. Розходження аксіографічних траєкторій 

у цих хворих при рухах «протрузія/ретрузія» після лікування нормалізувалася і 

сягнуло 90,5 % проти 75,9 % (p<0,05) до лікування. Нормативні показники 

показники руху «медіотрузія» після лікування становили 61,9 % проти 27,6 % 

(p<0,05) до лікування. Позитивні результати лікування були досягнуті і при рухах 

«відкривання/закривання». Так, кількість хворих з нормативними показниками після 

лікування зросло з 34,5% до 71,4% (p<0,05). Порівняльний аналіз «початку/кінця» 

траєкторії руху суглобових головок у хворих із суглобовими розладами до і після 

лікування при рухах «протрузія/ретрузія», після лікування виявив зростання його 

нормативного значення з 37,9 % до 47,6 % (p<0,05). При русі «медіотрузія» частка 

хворих з нормативними показниками після лікування зросла з 27,6 % до 66,7 % 

(p<0,05). Після проведеного лікування у хворих при «відкриванні/закриванні» 

показники норми були досягнуті у 61,9 % проти 24,1 % (p<0,05) до лікування. Після 

лікування нормативні показники КССШ досягнуті у 95,2 % хворих проти 75,9 % 

(p<0,05) до лікування. Нормативні показники КТСШ при «протрузії/ретрузії» до 

лікування були виявлені тільки у 3,4 % осіб. В результаті проведеного лікування 

нормалізація цього показник була досягнута у 52,4 % (p<0,01) хворих. При 

«медіотрузії» нормативні показники КТСШ до лікування виявлені у 20,7 % хворих, 

а після лікування їх кількість досягла 66,7 % (p<0,01). Нормативні показники КТСШ 

при «відкриванні/закриванні» у хворих з суглобовими розладами до лікування не 

виявлялися, проте, після лікування їх кількість становила 47,6 % (p<0,01). 

Оцінка ефективності лікування хворих із комбінованими СНР за даними 

аксіографії показала, що кількість хворих з «поганою якістю» аксіограм до 

лікування становила 11,1 %, а після лікування зменшилася до 5,3 %. Відмічається 

також зменшення кількості хворих після лікування з «середньою якістю» аксіограм 

з 59,3 % до 42,1%. Після лікування цих хворих «оптимальна якість» аксіограм 

зросла з 29,6 % до 52,6 % (p<0,05). Аналіз показників амплітуди рухів суглобових 

головок показав, що після проведеного лікування при рухах «протрузія/ретрузія» 

нормативний показник зріс з 48,2 % до 84,2 % (p<0,05). При «медіотрузії» після 

лікування нормативні показники амплітуди рухів СГНЩ зросли з 33,4 % до 78,9 % 

(p<0,01). Позитивні результати досягнуті і при рухах «відкривання/закривання». 

Так, кількість хворих з нормалізацією цього показника після лікування досягла 
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68,4 % проти 25,9 % (p<0,01) до лікування. Порівняння показників розходження 

аксіографічних траєкторій руху СГНЩ при «протрузії/ретрузії» засвідчило, що 

кількість хворих з нормативними показниками після лікування сягнула 78,9 % проти 

59,3 % (p<0,05) до лікування. За «медіотрузією» кількість хворих з нормативними 

показниками після лікування збільшилася з 33,3 % до 73,3 % (p<0,05). При рухах 

«відкривання/закривання», після проведеного лікування кількість хворих з 

нормативними показниками дорівнювала 63,2 % проти 14,8 % (p<0,01) до лікування.  

Порівняльний аналіз показників «початку/кінця» траєкторії рухів суглобових 

головок у хворих при «протрузії/ретрузії» виявив, що після лікування кількість 

хворих з нормативними показниками досягла 68,4 % проти 11,1 % (p<0,01) до 

лікування. При «медіотрузії» кількість хворих з нормативними показниками після 

лікування зросла з 37,0 % проти 78,9 % (p<0,05). За рухом «відкривання/закривання» 

після лікування кількість хворих з нормативними показниками становила 36,8 % 

проти 11,1 % (p<0,01) до лікування.  

Після лікування нормативні показники КССШ були досягнуті у 94,7 % хворих 

проти 59,3 % (p<0,01) до лікування. Нормативні показники КТСШ при 

«протрузії/ретрузії» у хворих з комбінованими СНР не виявлялися, а після 

проведеного лікування вони досягнули 42,1 % (p<0,01). При «медіотрузії» 

нормативні показники були виявлені тільки у 11,1 % хворих,  після лікування їх 

кількість зросла до 63,2 % (p<0,05). Нормативні показники при 

«відкриванні/закриванні» у хворих не визначалися, проте після лікування вони були 

досягнуті  у 31,6 % (p<0,05). 

Результати цієї частини дослідження підкреслюють складність поєднаної 

патології СНЩС і оклюзії, що вимагає ретельної діагностики, опрацювання 

детального плану лікування від санації порожнини рота до застосування різних за 

типом дій оклюзійних шин з обов’язковим завершенням лікування протетичною 

реабілітацією ортопедичними конструкціями для відтворення функціональної 

оклюзії. 

Аналіз ефективності лікування хворих зі СНР та оклюзійною патологією за 

даними ультразвукової діагностики (УЗД) проведений за групами дослідження 

засвідчив наступні статистично підтверджені позитивні результати.  

Так, у групі тільки з оклюзійними розладами в результаті проведеного 

лікування, за даними УЗД, амплітуда рухів СГНЩ нормалізувалася у 55,1 % проти 

37,0 % до лікування, за рахунок зменшення кількості хворих з гіпомобільністю, з 

22,3 % до 8,2 % (p<0,01) після лікування. Синхронність руху СГНЩ та диска 

досягнута у 89,8 % (p<0,05) хворих після лікування проти 68,5% до лікування. 

Результати ультразвукового дослідження СНЩС і жувальних м'язів до і після 

лікування у хворих з м’язовими розладами засвідчують, що в результаті 

проведеного лікування нормалізувалася амплітуда руху СГНЩ і якщо до лікування 
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вона була в межах нормативних показників тільки у 22,2 % хворих, то після 

лікування дорівнювала 69,0 % (p<0,001), також достовірно зменшилася кількість 

хворих з гіпомобільністю до 4,8 % (p<0,05). Синхронність рухів головки нижньої 

щелепи та диска в результаті лікування вдалося нормалізувати у 92,9 %  проти 

75,5% (p<0,05) до лікування. Суттєвих позитивних змін досягнуто в нормалізації 

функції жувальних м'язів, показники норми яких сягнули у 95,2 %  хворих, проти 

57,8 % (p<0,001) до лікування. Двобічна контрактура жувальних м'язів зменшилася з 

31,1 % до 4,8 % (p<0,01) після лікування. 

Ультразвукова діагностика СНЩС і жувальних м'язів до і після лікування 

хворих з суглобовими розладами показала, що в результаті лікування переднє 

зміщення суглобового диска при закрито-ротовій позиції (ЗРП), яке виявлено у 

46,9 % обстежених, усунено і кількість хворих з нормативним розташуванням диска 

досягла 100,0 % (p<0,001). Взаємна позиція головки нижньої щелепи і суглобового 

диска при відкрито-ротовій позиції (ВРП) зі сагітальним зміщенням диска, до 

лікування була виявлена у 40,8 % обстежених, з переважанням його переднього 

зміщення. В результаті проведеного лікування нормалізація положення суглобового 

диска досягнута у 95,7 % (p<0,001), з них з однобічним переднім зміщенням 

зменшилося з 22,4 % випадків до лікування до 4,3 % (p<0,05) після лікування. 

У результаті проведеного лікування значних позитивних змін вдалося 

досягнути у нормалізації амплітуди руху СГНЩ. Так, до лікування фізіологічна 

амплітуда руху головки була визначена тільки у 18,4 %, а після лікування вона була 

нормалізована у 70,2 % (p<0,001), при цьому спостерігалося суттєве зменшення 

кількості хворих з гіпомобільністю суглобової головки: однобічна з 22,4 % до 4,3 % 

(p<0,05) і двобічна з 25,6 % до 4,3 % (p<0,01) після лікування. Асинхронність рухів 

ГНЩ та диска у цих хворих була виявлена у 42,9 %, яка після лікування зменшилася 

до 10,6 % випадків, тобто нормалізація виявлена у 89,4 % (p<0,001), з них двобічна 

асинхронність зменшилася з 24,5 % до 4,2% (p<0,01).  

За даними ультразвукового дослідження СНЩС і жувальних м'язів до і після 

лікування у хворих з комбінованими СНР  виявлено, що переднє зміщення 

суглобового диска, яке спостерігається у 25,9 % хворих при ЗРП в результаті 

проведеного лікування було ліквідовано і позитивний результат досягнутий у 100 % 

(p<0,01) обстежених. Досягнуто позитивний результат у нормалізації амплітуди 

руху ГНЩ з 40,7 % до 80,8 % (p<0,01) після лікування в основному за рахунок 

усунення гіпомобільності суглобів з 29,6 % до 3,8 % випадків. Функціональна 

патологія жувальних м'язів (контрактура), яка за даними УЗД спостерігалася у 

22,2 % обстежених, у результаті лікування усунена у всіх хворих і успіх лікування за 

цим показником дорівнював 100,0 % (p<0,05). 

Отже, лікування хворих зі скронево-нижньощелепними розладами при 

порушеній функціональній оклюзії детермінованою низкою патологічних станів  
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(ортодонтична патологія, патологічне прорізування 3-х молярів, множинні дефекти 

зубного ряду, вторинні деформації, ятрогенна патологія, патологічна стертість зубів, 

пародонтит) здійснювалося в два етапи. Перший етап включав нормалізацію 

просторового положення нижньої щелепи в центральному співвідношенні, 

перебудову міотатичного рефлексу, корекцію оклюзії, у тому числі ортодонтичної 

патології, шляхом застосування оклюзійної та сплінтлайн терапії, тимчасове 

протезування. Планування та виготовлення терапевтичних конструкцій проводилося 

в артикуляторі налаштованому на індивідуальну функцію. 

Другим етапом, після усунення або компенсації СНР з метою стабілізації 

досягнутих результатів проводилася ортопедична реабілітація.  

Об'єм ортопедичної реабілітації залежав від стану зубів і зубних рядів після 

терапевтичного та хірургічного лікування, а також від тих чи інших ортопедичних 

можливостей оклюзійного забезпечення депрограмованої функціональної оклюзії. 

Залежно від показань були застосовані при збережених зубних рядах оклюзійні 

накладки, вініри, люмініри, штучні коронки. При дефектах зубних рядів застосовані 

безметалеві мостоподібні протези, бюгельні протези. При множинних дефектах 

зубних рядів, за необхідності повної реконструкції оклюзійних співвідношень, 

застосовувалися покривні протези з фіксацією на телескопічних коронках. 

Конструювання та виготовлення оклюзійних шин, тимчасових протезів і 

інших ортопедичних конструкцій проводилося тільки під контролем аксіографії в 

артикуляторі налаштованому на індивідуальну функцію або у віртуальному 

артикуляторі зі створенням множинних оклюзійних контактів за всіма фазами 

жувального циклу зі застосуванням CAD/CAM технологій. 

Розпрацьована тактика діагностики і лікування хворих зі скронево-

нижньощелепними розладами, що ґрунтується на клінічних, функціональних, 

ренгенографічних, опрацьованих нами ультразвукових і за показаннями МРТ 

дослідженнях дозволяє визначити тактику індивідуального підходу щодо 

відновлення цілісності зубних рядів і оклюзійних співвідношень у означених груп 

хворих. 

Створення оклюзійних співвідношень, що гармонійно поєднані з функцією 

жувальних м’язів і скронево-нижньощелепних суглобів, тривалий період ремісії, 

відсутність ускладнень та рецидивів хвороби у наближені і віддалені терміни, стали 

критерієм ефективності розпрацьованої науково-обґрунтованої індивідуальної 

тактики діагностики і лікування хворих зі скронево-нижньощелепними розладами. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-практичної проблеми медицини, зокрема стоматології, яке 

полягає у підвищені ефективності діагностики і лікування хворих зі скронево-
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нижньощелепними розладами при порушеній функціональній оклюзії, шляхом 

розпрацювання діагностичних і лікувальних заходів спрямованих на відновлення та 

нормалізацію оклюзійних співвідношень і функції СНЩС. Визначені особливості 

клінічних ознак та їх поширеність, характерних для хворих з оклюзійною 

патологією та з різними формами скронево-нижньощелепних розладів.  

1. Розпрацьований протокол діагностики скронево-нижньощелепних 

розладів, у який, крім загальних клінічних обстежень, включена ультразвукова 

діагностика СНЩС і жувальних м'язів, електронна аксіографія, що забезпечило 

проведення диференційної діагностики порушень функціональної оклюзії та функції 

скронево-нижньощелепного суглоба у їх комбінаціях. 

2. Встановлено, що метод ультразвукової діагностики може бути 

рекомендований на етапі первинної діагностики, після рентгенологічного 

обстеження, з метою оцінки стану м'ягкотканинних компонентів суглоба. УЗД 

дозволяє визначати позицію диска, амплітуду та синхронність руху головки нижньої 

щелепи та диска, наявність суглобової рідини, ступінь контрактури жувальних 

м'язів. Чутливість УЗД дислокації диска складає: в ЗРП – 91 %, при зміщенні 

суглобового диска з редукцією – 70 %, без редукції – 50 %. Специфічність УЗД 

дислокації диска в ЗРП, при зміщенні суглобового диска з редукцією та без редукції 

складає відповідно 89 %, 16 %, 38 %. Точність УЗД у визначенні дислокації диска в 

ЗРП складає 82 %, при зміщенні диска з редукцією та без редукції відповідно 57 % 

та 76 %. Метод УЗД високо чутливий у визначенні зміщення суглобового диска при 

закрито-ротовій позиції, проте обмежений у встановленні зміщення суглобового 

диска при відкрито-ротовій позиції. 

3. Виявлено, що м'язові скронево-нижньощелепні розлади у всіх 

обстежених хворих були поєднані з різними формами зубощелепної патології, серед 

яких достовірно переважали ортодонтична патологія у 54,5 % та патологічне 

прорізування третіх молярів у 20,4 %. У 9,1 % хворих виявлена ятрогенна патологія, 

як наслідок неадекватної стоматологічної допомоги. При м’язових розладах у 97,7 % 

були задіяні жувальні м'язи, у 61,4 % м'язи шиї і у 15,9 % м'язи плечей, що вказує на 

залучення у патологічний процес комплексу м'язів. 

4. Встановлено, що серед хворих із суглобовими розладами достовірно 

переважали особи з захворюваннями пародонту у 44,7 %, множинними дефектами 

зубних рядів - 34,0 % та вторинними деформаціями - 19,1 %. Ортодонтична 

патологія, патологічна стертість зубів та ятрогенна патологія становили по 12,8 % 

відповідно. Патологічне прорізування третіх молярів діагностовано у 10,6 %. При 

аналізі суглобових розладів зміщення меніска діагностовано у 70,2 % обстежених 

хворих, компресія біламінарної зони у 12,8 %, артроз у 10,6 %, гіпермобільність у 

6,4 % і артрити у 4,3 % обстежених. 



25 

5. Встановлено, що у хворих із комбінованими скронево-

нижньощелепними розладами переважала ортодонтична патологія - 43,5 %, 

патологія прорізування 3-х молярів - 30,4 % та ятрогенна патологія - 26,1 %. 

Вторинні деформації зубних рядів виявлені у 17,4 % хворих, множинні дефекти 

зубних рядів у 13,0 % та пародонтит також у 13,0 %. У м’язовій складовій при 

комбінованих скронево-нижньощелепних розладах у 100,0 % задіяні жувальні м'язи, 

у 69,6 % м'язи шиї і тільки 4,3 % м'язи плечей. Суглобова складова комбінованих 

СНР включала достовірне переважання зміщення суглобового меніска у 78,3 % та 

компресію біламінарної зони у 34,8 %. Гіпермобільність та артрит діагностовані по 

8,7 % хворих відповідно. 

6. Доведено, що за результатами електронної аксіографії, у хворих зі СНР, 

у порівнянні з контрольною групою (тільки з оклюзійними розладами), 

спостерігається достовірно більше відхилень від нормативних показників за всіма 

параметрами. 

 Нормативні показники амплітуди рухів СГНЩ при «протузії/ретрузії» в групі 

порівняння становили 75,0 % у хворих з м'язовими, суглобовими, комбінованими 

розладами -  42,2 % (р<0,05), 27,6 % (р<0,01), 51,9 % (р<0,05) відповідно. При 

«медіотрузії» нормативні показники в групі порівняння виявлені у 60,7 %, а у 

хворих з м'язовими, суглобовими та комбінованими розладами – 24,4 % (р<0,01), 3,4 

% (р<0,01), 33,3 % (р<0,05) відповідно. При «відкриванні/закриванні» у групі 

порівняння становили 53,6 %, у хворих з м'язовими, суглобовими, комбінованими – 

15,6 % (р<0,01), 10,3 % (р<0,01), 25,9 % (р<0,05) відповідно. За показниками 

розходження та початок/кінець траєкторій руху СГНЩ, КССШ та КТСШ 

встановлено достовірне зменшення їх нормативних показників у хворих зі СНР. 

Застосування електронної аксіографії дозволяє налаштовувати артикулятор на 

індивідуальну функцію, враховувати асиметричність рухів суглобових головок, 

розширює можливості діагностики, забезпечує індивідуальний підхід до 

виготовлення як лікувальних шин, так і протезних конструкцій, у тому числі із 

застосуванням CAD/CAM систем і комп'ютерних технологій.  

7. Науково обґрунтований комплекс послідовних лікувальних дій з 

урахуванням наявних зубощелепних патологій та проявів скронево-

нижньощелепних розладів. Доведена необхідність планування лікувальних заходів, 

виготовлення оклюзійних шин та, на завершальному етапі, ортопедичних 

конструкцій в артикуляторі налаштованому на індивідуальну функцію.  

Встановлено, що лікування хворих з СНР повинно проводитися в наступній 

послідовності: терапевтична та хірургічна підготовка (консервативне і хірургічне 

лікування захворювань пародонту, видалення, за показаннями 3-х молярів); 

оклюзійна терапія різними типами оклюзійних шин залежно від виду СНР; 

ортодонтичне лікування (за показанням) з використанням сплінтлайн терапії та 
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гібридних ортодонтичних шин; корекція оклюзії вибірковим пришліфовуванням; за 

показаннями пряма реставрація зубів композитними матеріалами за силіконовими 

шаблонами; відновлення оклюзії ортопедичними конструкціями; реконструкція 

оклюзії незнімним протезуванням або, за наявності показань, покривними 

протезами з фіксацією на телескопічних коронках. З метою профілактики СНР у 

хворих групи порівняння, з виявленими в процесі діагностики відхиленнями від 

нормативних показників (клінічних, аксіографічних, УЗД), ортопедичні конструкції 

виготовлялися в артикуляторі налаштованому на індивідуальну функцію. Для 

нормалізації міотатичного рефлексу перед ортопедичною реабілітацією проводилася 

оклюзійна терапія. Для забезпечення максимальної точності відтворення 

функціональної оклюзії, ортопедичні конструкції рекомендується виготовляти за 

CAD/CAM технологією. 

8. Встановлено, що при ортодонтичній патології у дорослих хворих зі СНР 

частіше зустрічаються м'язові розлади - у 56,8 %, комбіновані та суглобові розлади - 

у 43,2 %. При м'язових розладах у більшій половині випадків (56,0 %) у 

патологічний процес задіяний комплекс жувальних м'язів та м'язів шиї, у 28,0 % - 

тільки м'язи шиї, а у 16 % - жувальні м'язи, м'язи шиї, м'язи плечей. У хворих з 

суглобовими та комбінованими розладами більше ніж у половини (52,7 %) 

діагностовано зміщення меніска, із них у 21,1 % тільки зміщення меніска, а у 31,6 % 

зміщення меніска у сполучені з м'язовими розладами. Особливістю лікування таких 

хворих є початкова нормалізація м'язово-суглобових співвідношень зі 

застосуванням оклюзійної терапії. Після досягнення позитивних результатів (зняття 

больового синдрому, ліквідація обмеженого відкривання рота) здійснюється 

ортодонтичне лікування зубощелепних деформацій методом сплінтлайн терапії, 

гібридних ортодонтичних шин, які поєднують функцію оклюзійної терапії і 

поступового переміщення зубів. За необхідності, відновлення функціональної 

оклюзії завершується ортопедичними методами. 

9. Науково доведена ефективність запропонованого комплексного 

лікування скронево-нижньощелепних розладів при порушеній функціональній 

оклюзії, що підтверджується достовірним покращенням клінічного стану хворих від 

52,3 % до 96,3 % за порівняльною оцінкою клінічних показників, асіографічних і 

ультразвукових досліджень, залежно від виду патологій і їх комбінацій.   
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університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017. 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення науково-практичної  проблеми медицини, зокрема, стоматології –

підвищення ефективності діагностики та лікування хворих зі скронево-

нижньощелепними розладами при порушеній функціональній оклюзії шляхом 

розпрацювання діагностичних і лікуваних заходів, спрямованих на відновлення та 

нормалізацію оклюзійних співвідношень та функції скронево-нижньощелепних 

суглобів.  

Визначені особливості клінічних ознак та їх поширеність, характерних для 

хворих з оклюзійною патологією та з різними формами СНР.  

На підставі клінічних досліджень розпрацьована комплексна схема 

діагностики СНР, яка дозволила здійснити їх якісну і кількісну оцінку. Поряд з 

клінічним і променевим обстеженням, запропоновано застосування електронної 

аксіографії та ультразвукового дослідження стану СНЩС.  

Удосконалений алгоритм лікування хворих зі СНР при порушеній 

функціональній оклюзії, який включає: терапевтичну та хірургічну підготовку; 

оклюзійну терапію; ортодонтичне лікування; корекцію та збалансування 

функціональної оклюзії шляхом вибіркового пришліфовування, пряму реставрацію 

зубів; стабілізацію оклюзії тимчасовими ортопедичними конструкціями; 

ортопедичне лікування шляхом реставрації та реконструкції оклюзії.  

Науково доведена ефективність запропонованого комплексного лікування 

СНР при порушеній функціональній оклюзії, що підтверджується достовірним 

покращенням клінічного стану хворих від 52,3 % до 96,3 % та порівняльною 

оцінкою клінічних показників, асіографічних і ультразвукових досліджень, залежно 

від виду патологій і їх комбінацій.   

Ключові слова: скронево-нижньощелепні розлади, діагностика захворювань 

СНЩС, електронна аксіографія, патологія оклюзії, оклюзійна терапія, ортодонтична 

патологія. 
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В диссертационной работе представлено теоретическое обоснование и новое 

решение научно-практической проблемы медицины, в частности, стоматологии - 

повышение эффективности диагностики и лечения больных с височно-

нижнечелюстными расстройствами при нарушении функциональной окклюзии 

путем разработки диагностических и лечебних мероприятий, направленных на 

восстановление и нормализацию окклюзионных соотношений и функции височно-

нижнечелюстных суставов. Определены особенности клинических признаков и их 

распространенность, характерных для больных с окклюзионной патологией и с 

различными формами ВЧР. 

На основании клинических исследований разработана комплексная схема 

диагностики ВЧР, которая позволила осуществить их качественную и 

количественную оценку. Дополнительно к клиническому и лучевому обследованию, 

предложено применение электронной аксиографии и ультразвукового исследования 

состояния ВНЧС. 

Усовершенствованный алгоритм лечения больных с ВЧР при нарушении 

функциональной окклюзии, который включает: терапевтическую и хирургическую 

подготовку; окклюзионную терапию, ортодонтическое лечение; коррекцию и 

сбалансирование функциональной окклюзии путем выборочного 

пришлифовывание, прямую реставрацию зубов; стабилизацию окклюзии 

временными ортопедическими конструкциями; ортопедическое лечение путем 

реставрации и реконструкции окклюзии. 

Научно доказана эффективность предложенного комплексного лечения ВЧР 

при нарушении функциональной окклюзии, что подтверждается достоверным 

улучшением клинического состояния больных от 52,3 % до 96,3 % и сравнительной 

оценкой клинических показателей, асиографических и ультразвуковых 

исследований, в зависимости от вида патологии и их комбинаций. 

Ключевые слова: височно-нижнечелюстные расстройства, диагностика 

заболеваний ВНЧС, электронная аксиография, патология окклюзии, окклюзионная 

терапия, ортодонтическая патология. 
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The thesis presents a theoretical generalization and new solution of research and 

practice problem of medicine, in particular dentistry which results in efficiency 

improvement of diagnostics and treatment of patients with temporomandibular disorder 

with impaired functional occlusion on the basis of diagnostic and treatment processes 

training intended to reinitiation and normalization of occlusal ratio and functions of TMJ. 

Among patients with muscular TMDs there was conclusive predominance of 

orthodontic pathology (54.5%) and abnormal eruption of 3rd molars (20.4%) among 

occlusal dysfunctions, periodontal diseases (44.7%), multiple dental defects (34.0%) and 

secondary deformations (19.1%) – among joint disorders, orthodontic pathology (43.5%), 

pathological eruption of 3rd molars (30.4%) and iatrogenic pathology (26.1 %) – among 

combined TMDs. Categories of occlusal disorders were established: orthodontic 

pathology, abnormal eruption of 3
rd

 molars, multiple dental defects and secondary 

deformations, iatrogenic pathology, pathological attrition, periodontitis, and combinations 

thereof on the types of temporomandibular disorders. 

The peculiarities of clinical signs and their prevalence specific to patients with 

occlusal pathology and various forms of temporomandibular disorders were determined. 

Their manifestations were established depending on the type of pathology and the 

combination, which account for the objectification of the diagnosis. 

The peculiarities of trajectories of mandibular head movements in patients with 

occlusal dysfunction and muscle, joint and combined temporomandibular disorders were 

studied by electronic axiography allowing to identify specific non-physiological 

characteristics of their movements inherent in various types of pathological conditions of 

both muscle-joint and occlusion complexes, which should be taken into account in both 

diagnosis and treatment of patients with TMD. It was found that the most significant 

changes in these movements are characteristic of patients with the combined TMD. 

The technique of ultrasound diagnosis of TMJ was developed, which allowed to find 

out the state of the lateral part of the articular capsule, the presence of articular fluid, 

contractility (presence of contracture) of masticatory muscles, determine the position of 

the disk in relation to the upper lateral part of the mandibular head and the position of the 

head and TMJ disk in relation to the articular tubercle, measure the mandibular head and 

disk movement amplitude when opening the mouth. The sensitivity and specificity of 

ultrasound examination of TMJ in comparison with magnetic resonance imaging were 

determined in patients with one-sided anterior displacement of the articular disk. 

Based on clinical research, a comprehensive regimen of diagnosis of 

temporomandibular disorders was developed, which enabled to carry out their qualitative 

and quantitative assessment. In addition to the clinical and radiological examinations, the 

proposed algorithm includes the use of electronic axiography and ultrasound examination 

of the TMJ condition ensuring differential diagnosis of disorders of functional occlusion 

and function of temporomandibular joint. 
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The algorithm for treating patients with temporomandibular disorders and impaired 

functional occlusion was improved. It includes: therapeutic and surgical training; occlusal 

therapy with the use of various types of occlusal splints; orthodontic treatment; correction 

and balancing of functional occlusion by selective grinding of teeth and, if necessary, 

direct restoration of teeth with composite materials using silicone templates; stabilization 

of occlusion by temporary prosthetic restorations; orthopedic treatment by reconstruction; 

restoration and reconstruction of occlusion by orthopedic methods. 

Curative interventions were planned and prosthetic restorations were made using an 

articulator configured for individual function by means of digital modeling and milling 

using CAD/CAM technology, so it ensured high accuracy of reproducible functional 

occlusion. 

The efficiency of recommended complex treatment of temporomandibular disorder 

in the violation of functional occlusion is scientific-based what is proved by definite 

clinical benefits of patients from 52.3 % to 96.3 % according to comparative valuation of 

clinical scores, axiographic and  ultrasonic investigations depending on pathology nature 

and their combinations. 

Keywords: temporomandibular disorders, occlusal dysfunction, diagnosis, 

treatment, electronic axiography, occlusal dysfunctions, occlusal therapy, orthodontic 

pathology. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВРП Відкрито-ротова позиція 

ЗРП Закрито-ротова позиція 

ІП Істинно-позитивний  

ІН Істинно-негативний 

КВП    Капсульно-виростковий простір 

КССШ Кут сагітального суглобового шляху 

КТ  Комп'ютерна томографія 

КТСШ Кут трансверзального суглобового шляху 

МРТ  Магнітно-резонанстна томографія 

НЩ Нижня щелепа 

ОПТГ Ортопантомограма 

ПН Псевдо-негативний 

ПП Псевдо-позитивний 

СГ Суглобовий горбик  

СГНЩ Суглобова головка нижньої щелепи 

СД Суглобовий диск 

СНР    Скронево-нижньощелепні роздали 
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СНЩС   Скронево-нижньощелепний суглоб 

СХК Субхондрольно-хрящевий комплекс 

УЗД  Ультразвукова діагностика 


