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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Відомо, що часткова відсутність зубів унаслідок  вродженої 

або набутої адентії і на далі залишається поширеною патологією зубощелепової 

системи в усі вікові періоди (Бакерникова Т.М., 2008;  Галонский В.Г. и соав., 2013;  

Bondemark L. et al, 2007; Carmishael R.P. et al, 2008; Hobkirk J.A., Gill S.P. et al, 2011). 

Існують протиріччя щодо частоти адентії в дитячому та підлітковому віці, яка за 

даними епідеміологічних досліджень, складає від 0,3% до 10% (Безвушко Е.В. і співав., 

2007; Гордова В.В., 2006;  Дорошенко С.І. і співав., 2010; Polder B.J. et al, 2004; 

Eigbobo J.O. et al, 2014; Rakhan V., 2015; Parkin N. et al, 2009; Vukovich A. et al, 2013), а 

за звертанням у клініку – від 5 % до 40,0 % (Лабунець О.В. і співав., 2014; Макєєв В.Ф. 

і співав., 2012;  Flores-Mir C.,2005). Не своєчасне  ортопедичне лікування дефектів 

зубних рядів практично завжди призводить  не лише до морфо-функціональних змін 

щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД), а й до виникнення  зубощелепних деформацій і 

функціонально-естетичних порушень, що впливає на психосоціальну адаптацію, 

особливо у підлітковому віці (Галонский В.Г. и соавт., 2013; Bolognese A.M. et al., 2014;  

Dakhno L.O. et al, 2016; Dalben G.S. et al, 2012; Laing E. et al, 2010; Dhamo B.et al, 2016).  

Функціональне перевантаження зубів, що межують з дефектом, виключення з 

функції зубів-антагоністів, порушення процесу жування, призводять зубощелепову 

систему до стану “граничної компенсації”, а  в подальшому до декомпенсації з 

деформацією альвеолярних відростків і розвитком вторинних змін прикусу 

(Куцевляк В.И. і співавт., 2008; Персин Л.С. и соавт., 2006; Проффит У., 2006; 

Antonarakis GS. et al, 2014; Vegnes W.-Y. et al, 2013; Goshima K. et al, 2010). Рання втрата 

навіть одного постійного зуба чи значне руйнування коронки каріозним процесом, 

призводить до низки порушень: правильного формування постійного прикусу, 

фізіологічного розвитку щелепних кісток, становленні міжоклюзійних співвідношень та 

висоти прикусу, порушення розміру та форми зубних дуг, а також до виникнення 

дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС) та зниженню жувальної 

ефективності, суттєво ускладнюючи клінічну ситуацію дентально-альвеолярного 

комплексу (Борисова И.В. и соавт., 2007; Кузнецов А.В., 2012; Мартінек Г.Б., 2013;  

Ayers E. et al, 2014;  Endo T. et al., 2007;  Closs LQ et al, 2012; Kaidonis J.A. et al, 2014). 

Заміщення включених дефектів зубних рядів у дітей та підлітків на ранніх 

етапах з метою профілактики функціональних і морфологічних порушень з боку 

зубощелепної системи активно обговорюється в науковій літературі (Волкова О.М. 

и соавт., 2004; Mishra A. et al,  2013; Locker D. et al., 2010; Spinas E. et al, 2013), 

проте, ортопедична реабілітація цього контингенту є епізодичною, так як відсутня 

єдина думка щодо методів лікування (Дмитриенко Д.С. и соавт., 2006; Жук А.О., 

2007; Dalben G.S. et al, 2012;  Krieger O. et al, 2009; de Avila ED. et al, 2012).  

У сучасній стоматології, внаслідок активного розвитку дентальної імплантації 

серед дорослих та розширенням показань до її застосування у віковому аспекті, 

дискутуються питання про можливість її використання для ортопедичного лікування 

дітей та підлітків. Це пов’язано з тим, що увага науковців зосереджена на вивченні 

проблеми ранньої реабілітації осіб підліткового віку з передчасною втратою 

постійних зубів, або ж з вродженою адентією.  

Початок досліджень у цій царині припадає на 80-ті роки минулого століття. 
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Перші спроби встановлення дентальних імплантів були проведені у дітей з 

множинною вродженою відсутністю зубів унаслідок ектодермальної дисплазії та 

клінічно доведена їх ефективність (Угрин М.М. і співав., 2009; Иванов С.Ю. и 

соавт., 2005; Aydinbelge M. et al, 2013; Bulut E. et al, 2010; Klineberg I. et al, 2013). 

Проте, основними застереженнями щодо встановлення дентальних імплантів у дітей 

і підлітків, з відсутністю постійних зубів, є  їх можливий вплив на ріст і розвиток 

щелеп та інтеграція імплантата з кісткою, що перебуває в процесі ювенільної 

перебудови.  

Лікування в дитячому та підлітковому віці осіб із вродженою чи набутою 

адентією методом дентальної імплантації має деякі особливості та потребує 

практично завжди міждисциплінарного підходу до вирішення даної проблеми, 

особливо в період росту та формування організму, використання сучасних 

об’єктивних методів обстеження  зубощелепного комплексу зокрема  та систем 

організму в цілому (Макєєв В.Ф. і співавт., 2015; Heuberer S. et al, 2015; Agarwal N. et 

al, 2016; Shah R.A. et al, 2013;  Nissan J. et al, 2011;  Mishra S.K. et al, 2013;  Sandor G.K., 

2008; Marzei M.M., 2017). На сьогодні загальноприйнятий алгоритм ортопедичної 

реабілітації підлітків з дефектами зубних рядів відсутній, хоча це питання є 

актуальним як із наукової, так і з практичної точок зору в сучасній стоматології.  

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

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького “Розпрацювання та удосконалення клінічних методів та технологічних 

засобів комплексного лікування пацієнтів з втратою зубів, деформаціями та 

ушкодженнями зубощелепної системи” (державна реєстрація № 0114U000112). Автор 

є безпосереднім виконавцем фрагментів означеної науково-дослідної роботи кафедри. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення 

ефективності ортопедичної реабілітації підлітків з малими дефектами зубних рядів 

шляхом обґрунтування можливості застосування дентальної імплантації та її 

клінічна оцінка . 

Реалізація окресленої мети передбачала вирішення наступних завдань: 

1. Вивчити поширеність малих включених дефектів зубних рядів у дітей та 

підлітків, їх аналіз за віком і статтю. 

2. Визначити вікові особливості формування зубних рядів у дітей . 

3. Дослідити мінеральну щільність кісткової тканини альвеолярних відростків 

щелеп у зростаючих осіб. 

4. Вивчити можливий вплив дентальної імплантації на ріст і формування 

нижньої щелепи в експерименті. 

5. Клінічно, рентгенологічно та морфометрично  оцінити ефективність 

опрацьованого методу дентальної імплантації у підлітків для заміщення малих 

включених дефектів зубних рядів. 

Об’єкт дослідження:дефекти зубних рядів у підлітків та їх заміщення. 

Предмет дослідження: морфометричні зміни зубних рядів у дітей та 

підлітків, мінеральна щільність кісткової тканини альвеолярних відростків, 

дентальна імплантація у підлітковому віці. 
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Методи дослідження: епідеміологічні – для визначення поширеності малих 

дефектів зубних рядів у підлітків; клінічні – для комплексного вивчення 

стоматологічного статусу підлітків з малими включеними дефектами зубних рядів;  

додаткові (променеві та не променеві) – для вивчення та візуалізації 

морфометричних змін в ділянці дефектів зубних рядів у підлітків та моніторингу 

опрацьованого методу ортопедичного лікування; експериментальні – для вивчення 

можливого впливу дентальної імплантації на розвиток нижньої щелепи 

експериментальних тварин; аналітичні – для вивчення показників за клінічно-

рентгенологічними та морфометричними обстеженнями; статистичні – для 

визначення вірогідності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. На регіональному рівні уточнено 

наукові дані про поширеність малих включених дефектів зубних рядів у зростаючих 

осіб та проаналізовано їх частоту залежно від віку та статі. Встановлено, що згідно 

епідеміологічних досліджень їх поширеність складає 1,13%-1,41%, а за звертанням є 

вищою – 9,22%-12,46%. У бічних ділянках щелеп малі включені дефекти зубних 

рядів діагностуються в тричі частіше, ніж у фронтальних. 

Уперше  вивчено мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) 

альвеолярних відростків щелеп у дитячому  та підлітковому віці за даними 

комп’ютерної томографії з визначенням вікових і статевих особливостей та 

уточнено наукові дані щодо  лінійних розмірів  альвеолярних відростків при різних 

видах адентії. З’ясовано, що у хлопців поміж МЩКТ на різних ділянках 

альвеолярних відростків існують сильні або середні, прямі, достовірні кореляційні 

зв’язки (коефіцієнт r коливається між +0,67 у фронтальних ділянках щелеп до +0,97 

– у бічних) та з віком встановлений плавний поступовий приріст показників. У 

дівчат – існують тільки сильні, прямі, достовірні кореляційні зв’язки (коефіцієнт r 

перебуває у діапазоні  + 0,94  як у фронтальних так і в бічних ділянках щелеп) та 

визначається пік зростання МЩКТ у віці 13-15 років.  

 Ґрунтуючись на морфометричних дослідженнях доповнено наукові дані щодо 

особливостей росту та розвитку альвеолярних відростків у дітей та підлітків та 

встановлено, що найбільш активний ріст у довжину зубного ряду верхньої щелепи 

припадає на вік 7-11 років, а для нижньої щелепи у 7-9 років.   

Науково обґрунтований опрацьований метод ортопедичної реабілітації 

підлітків незнімними ортопедичними конструкціями з опорою на дентальні 

імпланти.  

На підставі експериментальних, клінічних, рентгенологічних і 

морфометричних досліджень доведена можливість використання методу дентальної 

імплантації для заміщення малих дефектів зубних рядів у підлітків, стабільність та 

прогнозованість результатів їх ортопедичної реабілітації.  

Практичне значення одержаних результатів. На підставі обстеження створено 

базу даних поширеності дефектів зубних рядів у дітей та підлітків, яка дозволяє 

планувати обсяг лікувально-профілактичних заходів. Застосування в практичній 

стоматології отриманих результатів дослідження дозволить підвищити ефективність  

ортопедичного лікування підлітків з малими дефектами зубних рядів. Запропонований 

діагностично-лікувальний алгоритм ортопедичного лікування з використанням 
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дентальної імплантації може бути рекомендований для клінічного застосування в 

комплексі стоматологічної реабілітації зростаючих пацієнтів з різними видами адентії. 

Досліджені морфометричні зміни зубних рядів у підлітків та темпи їх розвитку, 

дозволять обрати оптимальний алгоритм профілактики прогнозованих зубощелепних 

деформацій при різних видах адентії. Визначена динаміка змін мінеральної щільності 

кісткової тканини на різних рівнях альвеолярних відростків залежно від віку та статі у 

зростаючих осіб може слугувати показами до вибору лікувальної тактики, особливо 

при ортопедичному, хірургічному та ортодонтичному втручаннях.   
Результати наукових досліджень впроваджено на галузевому рівні виданням 

інформаційного листа МОЗ України “Cпосіб оцінки мінеральної щільності 

альвеолярних відростків щелеп у дітей та підлітків” та у навчальний процес кафедр 

ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку ДВНЗ “Ужгородський 

національний університет”, стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології 

ХМАПО, ортопедичної стоматології та ортодонтії ПВНЗ ”Київський медичний 

університет” УАНМ, а також у практичну роботу відділень щелепно-лицевої хірургії 

Львівської обласної клінічної лікарні, стоматологічного медичного центру 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 1-ої 

комунальної стоматологічної поліклініки м. Львова, що підтверджено відповідними 

актами впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним, особистим 

науковим дослідженням здобувача. Автор самостійно здійснила патентно-

інформаційний пошук, аналіз та узагальнення наукової літератури. Спільно із 

науковим керівником обрано напрямок наукового дослідження, сформульовано мету та 

завдання, вибір методів спеціальних досліджень. Здобувач опанувала необхідні методи 

дослідження, самостійно здійснила збір матеріалу для клінічних і додаткових 

досліджень, систематизувала та проаналізувала отримані результати. Автором 

самостійно проведено аналіз клінічних, рентгенологічних, морфометричних та 

експериментальних досліджень і написання дисертаційної роботи. Разом з науковим 

керівником опрацювала та апробувала методику дентальної імплантації у підлітків для 

заміщення малих включених дефектів зубних рядів, провела узагальнення результатів 

дослідження, сформулювала наукові висновки та практичні рекомендації, підготувала 

наукові праці до друку. У друкованих роботах разом із співавторами участь здобувача 

є визначальною, матеріали та висновки належать здобувачу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень викладено та обговорено на засіданнях кафедри ортопедичної 

стоматології та вченій раді стоматологічного факультету Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького та науково-практичних 

конференціях: VI міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, (м. 

Вінниця, 2015 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні 

проблеми  стоматології”, (м. Львів, 2015 р.); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Львівська школа ортопедичної стоматології: традиції, 

здобутки та перспективи”, (м. Львів, 2016 р.); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю “Інноваційні технології в сучасній стоматології”, V 

стоматологічному форумі “Медвін: cтоматологія,  2016”, (м. Івано-Франківськ, 
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2016 р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю “Інноваційні 

технології в сучасній стоматології”, VІ стоматологічному форумі “Медвін: 

стоматологія, 2017”, (м. Івано-Франківськ, 2017 р.); IІІ Miȩdzynarodowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów “Miȩdzy Funkcją a Estetyką”, 

IX Miȩdzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej i 

Medycznej “Stomatologia Nauką Interdyscyplinarną”, (Poland, Lublin, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 наукових робіт, з них 7 

статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України (з яких 5 у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз), 6 у збірниках наукових 

праць, матеріалах і тезах міжнародних конференцій, видано 1 інформаційний лист 

МОЗ України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 193 сторінках 

компʼютерного набору, з яких 124 сторінки займає основний зміст, і складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалу та методів дослідження, 3 розділів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

списку використаних джерел із 210 найменувань, серед яких 62 – кирилицею та 

148 – латиницею , та додатків. Робота ілюстрована 55 рисунками та 28 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для оцінки поширеності малих дефектів 

зубних рядів обстежено 2360 школярів міста Львова віком від 9 до 17 років. 

Обстеження проводились у шкільних стоматологічних кабінетах зі збереженням 

заходів безпеки для здоров’я дітей, дотриманням прав людської гідності та 

морально-етичних норм, у відповідності до принципів Гельсінської декларації, 

конвенції ради Європи про права людини та біомедицину та відповідних законів 

України. Для забзпечення стандартних підходів діагностики обстеження школярів 

проведені автором особисто за стандартною методикою. На всіх дітей заповнена 

опрацьована  “Діагностична карта обстеження стоматологічного хворого”. Окремо 

здійснений аналіз поширеності малих включених дефектів зубних рядів за 

звертанням у стоматологічні клініки та за архівними даними історій хвороб 

пацієнтів  стоматологічного медичного центру Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького  та відділення щелепно-лицевої 

хірургії Львівської обласної клінічної лікарні за період 2014-2016 р.р. Усього 

опрацьовано більше 1000 історій хвороб, у 556 з яких проаналізовано причини 

передчасної втрати постійних зубів. Аналіз результатів проведений за віком, статтю 

та  локалізацією. 

У  зв’язку з прискореним загальним розвитком дітей упродовж останніх років 

спостерігається зміна термінів прорізування зубів і певні особливості розвитку 

зубощелепної системи, в результаті чого виникла необхідність перегляду вікових 

нормативних показників величин щелеп та динаміки їх розвитку.  Вивчені особливості 

розвитку і формування зубних рядів у 68 дітей віком 7-13 років в динаміці розвитку їх 

зубощелепної системи, які перебували під постійним спостереженням на клінічній базі 

кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ ім. Данила Галицького. У дітей в один і той 

же термін щорічно отримувалися відбитки обох щелеп і виготовлялися контрольні 
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моделі зі здійсненням наступних вимірів: ширина зубних дуг верхньої і нижньої щелеп 

за точками Пона і за зовнішніми контурами в ділянці  ікол, премолярів і перших 

молярів; довжина верхньої зубної дуги від ріжучих країв центральних різців до лінії 

“A”; сума ширини чотирьох різців верхньої і нижньої зубних дуг.  

Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) альвеолярних 

відростків верхньої та нижньої щелеп здійснена за архівованими даними центру 

комп’ютерної томографії ТзОВ “AbsolutMed”, м. Львів (директор – Білик О.В.). 

Проаналізовано скани  332 осіб (172 чоловічої та 160 жіночої статі) віком  7 -18 

років, скерованих на  комп’ютерну томографію  з приводу патології синусів та 

кісткових структур краніофаціального та щелепних комплексів упродовж 2014-2016 

р. Аналіз  проводився у  соматично здорових осіб в анамнезі яких не виявлено 

захворювань, які можуть впливати на метаболізм кісткової тканини.  

Для кількісної оцінки МЩКТ альвеолярних відростків використана шкала 

Хаунсфілда. Аналіз показників здійснено за програмою  RadiAnt-4.0.3-Setup у 

стандартному 3-D форматі RadiAntDICOMViewer за бічними  та фронтальними 

сканами верхньої та нижньої щелеп за трьома вертикальними рівнями 

альвеолярного відростка (приверхівковому, у міжкореневому просторі на рівні 

приблизно середини кореня та за краєм альвеолярного гребеня) біля молярів у 

бічних і біля різців у фронтальних ділянках у сагітальній та аксіальній площинах. 

Проаналізовані зображення, які містили від 214 до 541 зрізів. Також вивчено 

особливості МЩКТ та лінійні розміри альвеолярних відростків щелеп при різних 

видах адентії постійних зубів і здійснено їх зіставлення з аналогічними ділянками з 

наявним зубом на протилежному боці щелепи. Усього проведено та проаналізовано 

більше 3500 вимірювань за віком, локалізацією та статтю. 

Метою експериментальних досліджень було вивчення можливого впливу 

дентальної імплантації на ріст і розвиток нижньої щелепи у зростаючих  мініатюрних 

свиней в’єтнамської вислобрюхої породи  (5-6 місячного віку, що наближено 

відповідає 14-15 рокам життя людини). Експериментальні дослідження проведені у 

віварії Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 

препаратів та кормових добавок (директор – д.вет.н., професор, академік Національної 

академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України 

Коцюмбас І.Я.) за консультацією д.вет.н., професора В.П. Музики. Експериментальних 

тварин розподілено на 2 групи: 1 група (3 тварини) під спостереженням перебували 

упродовж 3 місяців (приблизно відповідає 3-4 рокам життя людини) та 2 група 

(2 тварини), які перебували  в експерименті впродовж 6 місяців (приблизно 6-7 років 

життя людини). Об’єктом дослідження були скани комп’ютерних томограм 

скелетованих нижніх щелеп тварин, які проаналізовані програмою RadiAnt-4.0 у 

Центрі комп’ютерної томографії ТзОВ ”AbsolutMed“.  

На амбулаторному лікуванні перебували 21 особа з вторинною адентією: 12 осіб 

мали включені дефекти у бічних ділянках нижньої щелепи (вторинна адентія 

перших молярів), серед яких у 1 особи був двобічний дефект, 8 осіб – у фронтальній 

ділянці верхньої щелепи  та 1 підліток із відсутністю центрального різця на верхній 

щелепі та ікла на нижній щелепі. Дентальну імплантацію (ДІ) проведено 12 хлопцям 

і 9 дівчатам, віком 15,3-17,2 років. Усього встановлено 23 двох етапні дентальні 
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імплантати  однотипної системи, у двох випадках використані імплантати інших 

систем. Пацієнти обстежувались згідно ідентичних протоколів первинного огляду, 

до операційного обстеження, хірургічного етапу лікування, встановлення 

ортопедичних конструкцій та моніторингу впродовж двох років. Для детальної 

візуалізації та об’єктивної оцінки анатомо-топографічних особливостей щелеп, 

визначення мінеральної щільності  альвеолярних відростків  та лінійних розмірів 

дефекту, для уточнення місця встановлення дентальних імплантатів, визначення їх 

розмірів і осьової орієнтації використано метод комп’ютерної томографії.  

Батькам пацієнтів роз’яснювали різні можливі альтернативні методи заміщення 

втрачених постійних зубів, переваги та недоліки лікування як знімними, так й 

ортопедичними конструкціями з використанням ДІ та отримували письмову згоду  

на методи дослідження, план лікування, правила користування та догляду за 

порожниною рота з ортопедичними конструкціями на дентальних імплантах, 

можливість публікації отриманих даних та фотографій. 

Для вибору та планування лікувальної тактики у підлітків систематизовано усі 

ймовірні критерії (клінічні, рентгенологічні, вікові, загально соматичні тощо), які 

дозволяли обрати найоптимальніший протокол заміщення включених дефектів зубних 

рядів незнімними ортопедичними конструкціями. Для моніторингу за станом кісткової 

тканини в ділянці ДІ в усіх пацієнтів використані клінічні, рентгенологічні та 

морфометричні методи дослідження. Обстеження пацієнтів здійснено у короткий 

термін (до 3-х місяців) та через 6, 12 та 24  місяців після лікування. 

ДІ вважали успішною якщо імплантат був нерухомий, клінічно не 

діагностувались явища запалення (пери-імплантний мукозит, пери-імплантит), 

рентгенологічно відсутнє просвітлення в суміжній до дентального імпланта ділянці, 

середня редукція маргінальної кістки через рік після імплантації ≤0,2 мм, 

відсутність болю, невропатії, задовільна протезна реабілітація, естетична та 

функціональна задоволеність пацієнта тощо. 

Для об’єктивної оцінки успішності ДІ кожному пацієнту проведено 

моніторинг клінічних та рентгенологічних параметрів. Клінічні та рентгенологічні 

критерії оцінено згідно рекомендацій Albrektsson T, (1986), доповнених VI, VII та 

VIII Європейськими семінарами з пародонтології (2007, 2011 та 2012 р.р.) та 

Американською академією пародонтології (2013 р.). Клінічну оцінку успішності ДІ 

у підлітків проводили за наступними параметрами: індекс зубного нальоту (Green-

Vermillion, 1964), стан ясен, кровоточивість – індекс BOP, наявність пери-

імплантної кишені (PD індекс), проби Шіллєра-Писарєва. Індексна оцінка 

проводилась у пери-імплантних ділянках та порівнювалась з відповідними даними 

на аналогічних ділянках щелеп з наявними природними зубами. Вимірювання рівня 

втрати маргінальної кістки з медіальної та дистальної сторін ДІ оцінювали за серією 

рентгенограм при контрольних оглядах пацієнтів згідно рекомендацій Chang H.Y., 

Park S.Y., Kim J.I. et al., (2015). Для з’ясування динаміки морфометричних змін 

зубних рядів після встановлення ДІ, отримували відбитки та діагностичні моделі 

(перші моделі відразу після фіксації одиночної коронки,  другі – через два роки 

після протезування),  вимірювання яких проведені згідно рекомендації Л. Д. Чучмай 

у модифікації В. Ф. Макєєва. Передню та задню ширину зубних дуг оцінювали за 
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методом Pont  на рівні  перших премолярів та перших молярів та зіставляли з 

індексною оцінкою за шириною різців. Отримані величини порівнювались з 

модифікованими величинами за Brune, Harth та ін. Довжину переднього відрізка 

оцінювали  за методом Korkhaus. 

Суб’єктивну оцінку успішності ДІ  проаналізовано згідно анкетування  за OHIP-

14 до проведення ортопедичного лікування та через 2 роки. 

Статистичне опрацювання результатів досліджень здійснено за  допомогою 

пакетів прикладних програм для статистичного аналізу даних медико-біологічних 

досліджень Microsoft Excel та Statistica. При виконанні статистичної обробки 

отриманих даних застосовано аналіз варіаційних рядів – розрахунок середнього 

арифметичного та його середньої похибки, оцінка вірогідності різниці отриманих 

результатів у порівнюваних групах за допомогою метода Стюдента, кореляційного 

аналізу – розрахунок парних коефіцієнтів кореляції за допомогою метода Пірсона. 

Результати досліджень та їх обговорення. Визначення поширеності малих 

включених дефектів зубних рядів у школярів м. Львова згідно даних 

епідеміологічного обстеження свідчать,  що кількість осіб з досліджуваною 

патологією є варіабельною і залежить від віку та статі , а їх поширеність, у 

середньому, коливається від 1,13% у дівчат до 1,41% у хлопців. Дещо інші дані 

отримані в осіб 9-17 років за звертанням. Встановлено, що поширеність малих 

включених дефектів зубних рядів коливається в  межах від 9,22% у дівчат до 12,46% 

у хлопців. Зіставивши результати наших досліджень з аналогічними Мартінек Г.Б. 

(2012), проведеними у вікових групах 13-17 років, встановлено зменшення кількості 

підлітків з малими включеними дефектами зубних рядів упродовж останніх  10-15 

років у тричі, з 40,9% до 13,84%. На нашу думку, це пов’язано з активним 

виявленням карієсу та його ускладнень і проведенням лікувально-профілактичних 

заходів саме у шкільному віці. 

Встановлено, що дефекти зубних рядів практично з однаковою частотою 

діагностовано як на верхній, так і на нижній щелепах: у хлопців  6,03±1,26% та 

5,17±1,57%,  а у дівчат 4,69±1,19% та 4,01±1,60% відповідно. З віком, в обох гендерних 

групах спостерігається збільшення кількості осіб з включеними малими дефектами 

зубних рядів. Проте, у дівчат цю патологію на верхній щелепі вперше діагностовано в 

11-ти річному віці, а на нижній – в 9-ти річних. У хлопців дана патологія діагностована 

на обох щелепах уже з 9-ти років. Малі включені дефекти зубних рядів у бічних 

ділянках щелеп виявлені у 3 рази частіше, ніж у фронтальних. У хлопців ці показники 

складають відповідно 8,27±1,43% проти 2,93±1,23%, (р<0,01), а у дівчат – 6,68±1,35% 

та 2,02±1,27%, (р<0,02).  

Узагальнення отриманих даних визначило потребу ортопедичної реабілітації серед 

школярів м. Львова з малими включеними дефектами зубних рядів уже в 9-ти річному 

віці (біля 3% дітей).  З віком ці показники зростають та до 11-ти річного віку 

кількість таких дітей збільшується втричі і становить 9,15%, а в 15 років – 15,25%.  

Детальним аналізом причин передчасного видалення зубів у різних вікових 

групах встановлено, що найчастіше у 81,16% обстежених постійні зуби (у переважній  

більшості це перші постійні моляри – 83% , рідше – постійні премоляри або різці – 

17%) були  видалені через неефективність їх консервативного лікування або ж через 
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пізнє звертання до лікаря, обумовлене страхом стоматологічного втручання. Другою за 

частотою причиною є травми зубів (переломи коренів, повні вивихи) та щелепних 

кісток – 12,84%. Видалення пухлин або пухлиноподібних утворів щелепних кісток у 

5,0 % супроводжувалось екстракцією одного або кількох постійних зубів. У решти, в 

межах 1% осіб, причиною відсутності постійних зубів була вроджена поодинока чи 

множинна адентія. 

 Відомо, що для правильної діагностики та вибору адекватного  методу 

стоматологічного лікування зростаючих осіб, необхідним є певний рівень знань про 

щелепно-лицевий ріст. У світлі запланованих досліджень здійснено вивчення 

вікової динаміки формування зубних рядів і, відповідно, альвеолярних відростків 

щелеп у дітей 7-13 років, яка виявила наступні особливості:  

• довжина зубного ряду нижньої та верхньої щелеп, починаючи з 7-ми річного 

віку до кінця формування постійного прикусу збільшується в середньому на 19-22 мм, 

(p<0,02), при чому як на верхній, так і на нижній щелепах стрімке зростання довжини 

відмічено з 8 до 9 років , далі спостерігається певна стабільність, а розміри змінюються 

в межах 1-3 мм; 

• найбільш активний розвиток зубних рядів у довжину припадав на вік від 7-ми 

до 11-ти років на верхній щелепі з 83,00±4,20 мм до 107,30±5,60 мм, (р<0,001) та з 7-ми 

до 9-ти років на нижній щелепі (з 75,50±4,60 мм до 97,8±4,80 мм), (p<0,01), після чого 

ріст стабілізується з деякими індивідуальними розбіжностями в межах 1-2 мм. 

• виявлено цікавий феномен, коли у віці 7-8 років довжина зубного ряду 

верхньої і нижньої щелеп мали відносно стабільну величину для всіх обстежених 

без суттєвих відхилень, відповідні усереднені величини були в межах 83,0-85,0 мм 

на верхній щелепі та 75,0-78,0 мм – на нижній. В інших вікових групах 

спостерігались значні індивідуальні коливання в межах 6,0-12,0 мм для довжини 

зубного ряду верхньої щелепи та 5,0-10,0 мм – для нижньої щелепи . 

Загалом, виявлені закономірності розвитку зубних рядів у довжину 

співвідносяться  із кривими темпів загального росту скелету, які, однак не 

виключають значний індивідуальний фактор. Активні зміни в скелеті, які є 

характерними для початку підліткового періоду,  стабілізуються на пізніх його 

стадіях (у дівчат після 13-ти років, а у хлопців двома роками пізніше). Проте, 

незважаючи на те, що особливості росту щелеп, в цілому, повторюють загальний 

розвиток скелету, спостерігається значна кількість індивідуумів  обох гендерних 

груп з так званою “юнацькою акселерацією” росту щелеп, яка відбувається за 1-2 

роки до піку підліткового росту, що підтверджується даними нашого дослідження.   

Аналізуючи результати МЩКТ альвеолярних відростків у зростаючих осіб, 

констатовано, що її показники як на верхній, так і нижній щелепах з віком змінюються 

в межах від 400 до 680 HU, що згідно рекомендацій Маланчука В.О. та співав. (2013 р.) 

характеризує ІІІ тип кістки та відповідає D3 за U. Lekholm, G.A. Zarb, C.E. Mish. 

Порівнюючи дані дівчат та хлопців, виявлено, що в більшості вікових груп (від 6 до 11 

років та у 17-18 років), МЩКТ обох  щелеп є вищою у хлопців. У 13-15-ти річних 

обстежених діагностовано значно вищі її показники у дівчат, (р<0,05). Отримані дані в 

цілому узгоджуються із віковою кривою показників денситометрії скелету дітей і 

підлітків в цілому (Поворознюк В.В. зі співавт., 2000 р.). 
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За отриманими усередненими величинами МЩКТ у хлопців залежно від віку 

встановлено, що: 

 у фронтальній ділянці верхньої щелепи МЩКТ з 453,63±38,57 HU у 7 років 

суттєво зростає з віком і в 13-ти річних становить 537,74±26,17 HU та 

544,17±20,05 HU – у 14 років , (р<0,05) і до 635,32±21,13 HU у 18-ти річних, 

(р<0,01); 

 у бічній ділянці верхньої щелепи показники МЩКТ з 448,38±43,30 HU у 

7 років збільшуються до 537,87±21,18 HU, (р>0,05) у 14 років і до 

613,50±19,32 HU у 18-ти річних, (р<0,01); 

 у фронтальній ділянці нижньої щелепи щільність кісткової тканини з 

461,24±27,55 HU у 7 років збільшується до 516,53±21,18 HU у 14 років, (р>0,2) 

і до 617,98±32,19 HU у 18 років, (р<0,01); 

 у бічній ділянці нижньої щелепи МЩКТ з 480,17±35,33 HU у 7 років 

збільшується до 525,74±23,97 HU, (р>0,5) у 14 років і до 643,27±21,35 HU – у 

18-ти річних, (р<0,001). 

 Усереднені величини МЩКТ у дівчат виявили наступне: 

● у бічній ділянці верхньої щелепи спостерігається подібна тенденція щодо 

показників МЩКТ, а саме 451,33±36,54 HU у 7 років із їх позитивною 

динамікою до 569,90±29,12 HU у 13-ти річних, (р<0,01),  675,37±30,04 HU у 

14-ть років (р<0,001) та  з подальшим зниженням МЩКТ до 605,35±22,85 HU 

у 18-ть років, (р>0,05);  

● у фронтальній ділянці нижньої щелепи МЩКТ з 457,62±18,64 HU у 7 років 

зростає до 590,13±31,14 HU у 13 років (р<0,001) і збільшується до 

623,85±27,13 HU у 14 років і до 634,35±31,00 HU у 15 років (р<0,001) з 

поступовим зменшенням індексу до 590,00±24,13 HU у 18 років(р>0,2); 

● у бічній ділянці нижньої щелепи спостерігається подібна вікова динаміка, а 

саме 477,25±23,38 HU у 7 років зі значним зростанням щільності до 

624,87±29,70 HU у 13 років, 640,34±21,14 HU у 14 років  та 650,74±29,17 HU у 

15 років, (р<0,001) з деяким зниженням щільності кістки альвеолярного  

відростка до 595,35±22,90 HU у 18 років, (р>0,2).  

Дослідженням з’ясовано, що поміж МЩКТ у хлопців на різних ділянках 

щелеп існують сильні або середні, прямі, достовірні кореляційні зв'язки 

(коефіцієнти кореляції перебувають у діапазоні від r = +0,67 поміж МЩКТ 

фронтальних ділянок верхньої та нижньої щелеп; до r = +0,97 поміж МЩКТ  бічних 

ділянок щелеп). У дівчат же  існують тільки сильні, прямі, достовірні кореляційні 

зв'язки (відповідні коефіцієнти кореляції перебувають у діапазоні від r = +0,94 до 

r = +0,99. Це означає, що в обох ґендерних групах у всіх аналізованих ділянках 

(бічні і фронтальні ділянки верхньої та нижньої щелеп) відбувається достовірне 

(p<0,05) одночасне збільшення щільності кісткової тканини.  

У хлопців з віком спостерігається плавний поступовий приріст МЩКТ 

альвеолярних відростків як на верхній, так і на нижній щелепах, натомість у дівчат 

виявлено суттєве зростання показників між 13 і 15 роками, який характеризується 

піками збільшення показників МЩКТ як на верхній, так і нижній щелепах. 
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Найвищі показники рентгенологічної щільності в усіх вікових групах як на 

верхній, так і на нижній щелепах виявлені посередині альвеолярних відростків 

(приблизно за серединою коренів), при чому ця різниця у порівнянні з апікальною та 

маргінальною ділянками є значущою (p<0,05). 

Метою до клінічного вивчення можливості проведення ДІ у підлітків та її 

впливу на розвиток зубощелепного комплексу, було проаналізовано її можливий 

вплив на ріст та розвиток нижньої щелеп у зростаючих мініатюрних  свиней. 

Рентгенологічні та морфометричні дослідження нижньої щелепи по завершенні 

експерименту засвідчили, що всі дентальні імпланти добре остеоінтегровані, МЩКТ 

у ділянці ДІ  в експериментальних тварин обох груп дослідження, усереднено 

коливалась від 665,0±26,07 HU - 713,0±31,23 HU, що практично відповідає 

мінеральній щільності кістки аналогічної ділянки нижньої щелепи без ДІ 

673,0±24,55 HU - 711,0±19,87 HU, (р>0,05). Порівняльна оцінка розмірів правої 

(без ДІ) та лівої (з ДІ) половин  нижньої щелепи експериментальних тварин 1 та 2 

груп, засвідчила відсутність статистично значущих відмінностей висоти 

альвеолярних відростків обох половин (як на боці з ДІ, так і на боці з природними 

зубами) за всією протяжністю нижньої щелепи, а відмінності усереднених розмірів 

висоти на різних ділянках щелепи коливались в межах 0,01-0,05 см, (р>0,05). Подібні 

закономірності визначено й при вимірюванні ширини обох половин нижньої щелепи 

на різних рівнях: апікальній, середина кореня та за краєм альвеолярного гребеня. 

Зіставлення показників показало, що ширина нижньої щелепи як справа, так і зліва в 

обох досліджуваних групах була практично однаковою, а її показники різнились  в 

межах 0,01-0,12 см, (р>0,05). Визначені морфо-рентгенологічні відмінності не були 

статистично значущими в групах порівняння, (критерій t у 1 експериментальній групі 

становив 0,05-1,45 та 0,07-2,12 – у 2 групі). 

Для об’єктивної оцінки змін, що можуть виникати в процесі росту нижньої 

щелепи після ДІ, важливою є оцінка взаємодії її структур у трьох взаємно-

перпендикулярних площинах, динаміку яких визначено за допомогою тривимірних 

лінійних відстаней на 3-D сканах. У проекції зверху (superior) розміри правої (без ДІ) та 

лівої (з ДІ) половин нижньої щелепи по відношенню до серединної сагітальної 

площини є практично однаковими за всією її довжиною. У проекції знизу (inferior) 

аналогічні вимірювання є також однаковими як справа, так і зліва. Суттєвих змін не 

виявлено й при проведенні  тих самих вимірювань через 6 місяців після встановлення 

дентальних імплантів, (p>0,05). 

Зважаючи на те, що у розвитку нижньої щелепи в процесі росту, важливу роль 

відіграють фактори її переміщення до переду, а також певні фактори ротації,  

проведено порівняння  відстаней між правим та лівим суглобовим відростками та 

точкою “pogonion”. Конділярно-погоніальні розміри нижньої щелепи свідчать про їх 

ідентичність у тварин обох експериментальних груп як справа (без ДІ), так і зліва (з ДІ) 

та їх усереднені довжини в 1-ій групі склали відповідно  13,6 см та 13,7 см та у 2-ій 

групі –  13,7 см та 13,8 см відповідно, (р>0,05). 

З метою обґрунтування ефективності дентальної імплантації, як одного з 

альтернативних методів заміщення малих включених дефектів зубних рядів у 

зростаючих осіб, проведено клінічне, рентгенологічне та морфометричне  обстеження 
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16 підлітків упродовж 2 років.  Узагальнені висновки щодо ДІ у безпосередньо 

обстежених підлітків наступні: адаптація в усіх пацієнтів у післяопераційний період 

відбувалася без особливостей та не викликала явищ дискомфорту. Клінічні та 

рентгенологічні спостереження за станом тканин у ділянці імплантації впродовж 

періоду спостереження засвідчили позитивні результати в усіх підлітків. Встановлені 

дентальні імпланти як в ранні терміни після хірургічного втручання (1-3 місяці), так і 

впродовж усього періоду спостереження добре остеоінтегровані, патологічної 

рухомості та їх втрати  не виявлено. Базовим критерієм для клінічної оцінки успішності 

проведеної у підлітків ДІ слугували вихідні дані, які були  в ділянках відсутності зубів 

до її проведення та  аналогічних ділянках щелеп із зубами з протилежного боку 

(ділянка контролю),  (колір  слизової оболонки,  вираженість зубо-ясенних  сосочків, 

наявність запальних явищ тощо).  

Оцінка стану слизової  оболонки ясен  не виявила суттєвих змін у ділянках 

порівняння. У всіх обстежених пацієнтів до початку ДІ не виявлено змін  кольору та 

рельєфу слизової обох ділянок щелеп, що порівнювалися. Через 2 роки після ДІ в 

усіх групах виявлено незначне катаральне запалення, при чому у хлопців у 3 рази 

частіше, ніж у дівчат, відповідно 44,44% та 14,28%. Кровоточивість ясен (BOP) 

діагностована в обох статевих групах, від 14,28 % у дівчат до  22,22 % у хлопців та у 

2 хлопців в ділянці ДІ (22,22%)  виявлено не глибокі (PD в межах 1 мм) пери-

імплантні кишені, при чому в одного з них таку ж клінічну ознаку виявлено й на 

боці без ДІ.  На нашу думку, виявлені клінічні зміни вказують, що причина полягає 

не в наявності дентального імплантату в альвеолярній кістці, а в порушенні 

гігієнічного стану порожнини рота в цілому. 

Визначення індексу зубного нальоту OHI – S Green-Vermillion, показало, що у 

пацієнтів усіх груп спостереження значення до початку ортопедичного лікування 

(через 3-5 днів після проведення професійної гігієни ротової порожнини) відповідали 

доброму гігієнічному стану, а показники були однакові як на ділянці проведення ДІ, 

так і на аналогічному протилежному боці щелепи  та  становили, в середньому 0,68-

0,70 бали. Через 3 місяці після протезування, отримано статистично вірогідну різницю. 

Значення індексу на боці щелепи без ДІ дорівнювали 1,65±0,06 та на боці з 

встановленим дентальним імплантом 1,68±0,05 бали, (р<0,001) і відповідали 

задовільному гігієнічному стану. Серед обстежених на цей період  виявлено 3-х 

хлопців та 1 дівчину з поганим станом гігієни, показники індексу в яких були в межах 

біля 1,8-2 балів. У подальшому, впродовж 2 років динаміка показників індексу гігієни 

Green-Vermilion коливалась в межах, що відповідають задовільному гігієнічному стану 

порожнини рота. 

Рухомість дентальних імплантатів, так само як і рухомість сусідніх зубів і 

природних зубів на  протилежній аналогічній  ділянці  нижньої щелепи упродовж 2 

років спостереження не виявлена в жодного пацієнта обох гендерних груп. 

Отримані результати індексу оцінки прихованих запальних явищ (проба 

Шиллєра-Пісарєва) засвідчили, що впродовж 12 місяців спостережень, у всіх пацієнтів 

не виявлено суттєвого підвищення вмісту глікогену, що вказувало б на приховані 

запальні явища в пери-імплантних тканинах. Усереднені показники через 1 місяць 

після дентальної імплантації, показали помірно виражену запальну реакцію в пери- 
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імплантних тканинах (2,95±0,02)  у порівнянні з показниками до її проведення 

2,16±0,09, (р≤0,001), що прослідковується в обох гендерних групах. Упродовж 

подальшого періоду моніторингу спостерігалася позитивна динаміка досліджуваного 

індексу, як на боці з ДІ , так і на аналогічній ділянці протилежного боку щелепи з 

наявними зубами. Однак, через 6 та 12 місяців спостереження усереднені показники на 

ділянці із зубами практично не відрізнялись від вихідних даних, (р>0,05), а на ділянці з 

проведеною ДІ через 6 місяців вони були суттєво вищими за початкові дані - 

відповідно 2,16±0,07 (слабо-виражений запальний процес)  та 2,36±0,06 (помірне 

запалення), (р≤0,001), проте через 12 місяців вони практично були такими самими як і 

вихідні,  2,25±0,04 та 2,16±0,07 відповідно, (р>0,05), і продовжували відповідати слабо 

вираженому запаленню тканин. Така ж оцінка через 12 місяців відмічена і на 

аналогічному боці щелеп з наявним зубом. Таким чином можна констатувати, що ДІ у 

підлітків не провокує розвиток прихованих запальних процесів у тканинах в зоні її 

проведення та в ділянці сусідніх зубів. 

Динаміка редукції маргінальної кістки з медіального та дистального  країв в 

ділянці шийки дентального імпланта показала, що впродовж усього періоду 

спостереження втрата маргінальної кістки була більшою в ділянці ДІ, проведеної на 

верхній щелепі для заміщення втрачених центральних різців у порівнянні з 

показниками на нижній щелепі в ділянці заміщення перших молярів як у дівчат, так 

і у хлопців. Проте, якщо редукція  кісткової тканини маргінально в ділянці шийки 

дентального імплантата на верхній щелепі у дівчат за 24 місяці спостереження, 

усереднено, склала 0,45±0,17 мм  з мезіального краю та 0,49±0,19 мм дистально, то у 

хлопців відповідні показники були вищими : 0,62±0,20 мм та 0,59±0,13 мм, (р≤0,05). 

Аналогічні показники в бічних ділянках нижньої щелепи при заміщенні перших 

постійних молярів в обох гендерних групах були вдвічі нижчими у порівнянні з 

фронтальною ділянкою верхньої щелепи. У групі дівчат  як мезіально так і 

дистально резорбція маргінальної кістки за 24 місяці спостереження була однаковою 

і склала 0,23±0,12 мм. У  хлопців відповідні параметри були в  1,5 рази вищими і 

дорівнювали 0,34±0,13 мм та 0,30±0,13 мм. Проаналізовані результати показали, що 

чим менша відстань між імплантатом та сусідніми зубами тим більшій рівень 

редукції маргінальної кістки, що можливо пов’язано із явищами компресії  кісткової 

тканини. За два роки спостереження у 3 випадках відмічено мінімальну 

інфраоклюзію, в середньому 0,2-0,7 мм. Усі встановлені коронки залишалися в 

оклюзії впродовж усього періоду спостереження.  

Зіставляючи вимірювання на діагностичних моделях у сагітальній та 

трансверзальній площинах встановлено, що через 2 роки після ДІ в усіх обстежених 

підлітків не спостерігається порушень симетрії зубних рядів і передня та задня 

ширина зубної дуги обох щелеп не змінюється після фіксації одиночних коронок, а 

розміри  для верхньої щелепи розкидані в межах від 37,0 мм до 40,5 мм та від 

46,5 мм до 50,5 мм відповідно та були практично рівними до серединної лінії як 

зліва, так і справа. Отримані дані узгоджуються з величинами SI, які в обстежених 

пацієнтів знаходяться в межах 29,0 мм - 34,0 мм. Аналогічні вимірювання на нижній 

щелепі знаходяться в проміжку від 35,0 мм до 40,0 мм та від 45,0 мм до 52,5 мм та є 

практично однаковими як зліва, так і справа. Отримані показники узгоджуються з 
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величинами si та розкидані від 21,0 мм до 26,0 мм. Передні величини зубних дуг 

верхньої та нижньої щелеп за Korkhaus є також практично не змінними впродовж 

2 років після фіксації одиночних коронок. Для верхньої щелепи показники розкидані 

в межах від  18,5 мм  до 20,8 мм, а для нижньої щелепи – від 14,0 мм до  21,0 мм. 

Отримані дані дозволяють стверджувати, що дентальна імплантація в підлітковому 

віці не впливає на розміри довжини зубних дуг щелеп у сагітальній та 

трансверзальній площинах. 

Враховуючи, що успішність ДІ визначається не лише задоволеністю пацієнтів 

проведеним лікуванням, а й оцінюється певними морфо-функціональними 

параметрами ЩЛД та організму в цілому,  проаналізовані дані  анкетування OHIP-14 у 

19 пацієнтів, які стверджують про суттєве зниження показників усіх досліджуваних 

аспектів та категорій через 2 роки у порівнянні з базовими. Найсуттєвіші покращення 

відбулися у психо-соціальних аспектах (психологічний дискомфорт, психологічні та 

соціальні порушення, де показники знизились у 6, 10 та 6 разів відповідно), (р≤0,05). 

Встановлено, що якщо за наявності дефектів зубних рядів  21,05±9,80% пацієнтів 

стверджували про порушення повноцінності харчування та 26,31± 10,56% визначали 

відмову від їжі або призупинення прийому їжі через незручності та порушення режиму 

та якості харчування, а більшу половину обстежених тривожив  біль при жуванні 

(15,78±8,78% – больові відчуття та 36,84±11,49% незручності при вживанні продуктів), 

то через 2 роки після ортопедичного лікування, повноцінна функція жування була 

практично в усіх обстежених, (р≤0,05). Лише 5,56±5,40% відмічали боязнь при жуванні 

в ділянці та й то у перші місяці після встановлення штучної коронки. Після 

відновлення цілісності зубних рядів у підлітків покращилась фонетика та зникла  

сором’язливість і бентежність при спілкуванні. 

Отримані дані дозволяють припустити, що дентальна імплантація у 

підлітковому віці має сприятливий прогноз у часі та не супроводжується швидкими 

темпами редукції маргінальної кістки в ділянці її проведення. У бічних ділянках є 

більш сприятливим  довготривалий прогноз  функціонування поодиноких 

дентальних імплантатів. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

науково-практичного завдання ортопедичної реабілітації підлітків з малими дефектами 

зубних рядів шляхом обґрунтування можливості використання дентальної імплантації 

та клінічної оцінки її ефективності. 

1. Поширеність малих дефектів зубних рядів серед обстежених дітей та підлітків 

м. Львова є варіабельною, залежить від статі та зростає з віком . Усереднені показники 

згідно епідемічних досліджень коливаються в межах 1,13% у дівчат та 1,4% у хлопців 

та є суттєво нижчими за аналогічні дані за звертанням, відповідно 9,22% та 12,46%. У 

бічних ділянках щелеп малі дефекти зубних рядів у всіх обстежених діагностовано в 

тричі частіше, ніж у фронтальній – 7,48±1,39% та 2,48±1,25%, (р<0,001).  

2. Динаміка довжини зубного ряду нижньої та верхньої щелеп, починаючи з 7-ми 

річного віку і до кінця формування постійного прикусу  збільшується в середньому на 

19-22 мм: з 83,08±4,2 мм до 105,6±4,7 мм, (p<0,02) та з 75,50±5,3 мм до 94,7±4,8 мм, 
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(p<0,05), при чому стрімке її зростання відмічено до 9-11 річного віку. Далі 

спостерігається певна стабілізація формування щелеп у довжину, однак з певними 

індивідуальними коливаннями  в межах 6-12 мм для верхньої щелепи та 5-10 мм – для 

нижньої.  

3. Мінеральна щільність кісткової тканини  альвеолярних відростків щелеп  з 

віком як у хлопців, так і дівчат зростає в межах від 440 до 680 HU, що  відповідає ІІІ 

типу кістки та в більшості вікових груп є вищою у хлопців. У хлопців спостерігається 

поступове вікове зростання МЩКТ з 472,58±30,17 HU до 674,23±27,045 HU, а у дівчат 

показники МЩКТ змінюються з 457,16±27,45 HU до 634,35±30,09 HU з піком 

показників у пубертатний період усереднено до 692,74±32,45 HU у 13-15 років. Найвищі 

показники МЩКТ в усіх вікових групах виявлені за  серединою альвеолярних відростків 

на обох щелепах, а в ділянках адентії у порівнянні з аналогічними ділянками з наявним 

зубом діагностовано статистично значущі відмінності – відповідно 468,72±38,31 HU та 

575,35±24,16  у хлопців та 452,93±16,74 HU проти 548,00±26,12 HU – у дівчат. 

4. В експериментах на тваринах досліджено, що дентальна імплантація не 

впливає на ріст та формування нижньої щелепи у сагітальній, трансверзальній та 

вертикальній площинах. Величини ширини та висоти обох половин щелеп на різних 

рівнях альвеолярного гребеня різнились в межах 0,01-0,12 см. Дентальні імпланти 

добре остеоінтегровані, МЩКТ в ділянці ДІ практично відповідає показникам 

аналогічної ділянки щелепи без ДІ, 670±26,07 HU та 667,46±24,55 HU відповідно. 

Конділярно-погоніальні розміри нижньої щелепи засвідчили  їх ідентичність на 

обидвох половинах нижньої щелепи 13,6-13,7 см та 13,7-13,8 см. 

5. Результати клінічних, рентгенологічних і морфометричних  спостережень 

протягом 2 років підтвердили позитивні результати дентальної імплантації у 

підлітковому віці: добру остеоінтеграцію імплантів, відсутність патологічної рухомості 

та їх втрати, задовільні показники індексів гігієни як на боці проведення ДІ, так і на 

аналогічній ділянці щелепи без ДІ, відповідно 1,65±0,07 та 1,63±0,06 бали та проби 

Шиллєра-Пісарєва: 2,25±,04 і 2,23±0,03. Динаміка редукції  маргінальної кістки в 

ділянці імплантації на верхній щелепі була вищою у порівнянні з такими ж 

показниками на нижній щелепі. У дівчат усереднені показники, склали  відповідно 

0,49±0,19 мм  та 0,45±0,17 мм , і були суттєво нижчими, ніж у хлопців – 0,62±0,20 мм 

та 0,59±0,13 мм. Морфометричні вимірювання розмірів зубних рядів у динаміці  

засвідчили їх ідентичність  упродовж усього періоду моніторингу. 

6. Результати анкетування показали, що переважна більшість обстежених 

через два роки залишилися задоволеними проведеним лікуванням: 85,72% оцінили 

його як “відмінне” та 14,28% – як “добре”. Найвищі показники задоволеності 

відповідали покращенню естетики (85,71±7,64%), фонетики (90,47±6,41%) та 

функції жування (76,19±9,29%). Отримані і науково підтверджені позитивні 

результати дентальної імплантації у підлітків обґрунтовують можливість її 

застосування у заміщенні дефектів зубних рядів у цьому періоді розвитку. 
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АНОТАЦІЯ 

 Крупник А.-С.А. Обґрунтування можливості використання імплантів для 

заміщення дефектів зубних рядів у підлітків. – На правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

 У дисертаційній роботі представлено вирішення науково-практичного 

завдання підвищення ефективності ортопедичної реабілітації підлітків з малими 

включеними дефектами зубних рядів методом дентальної імплантації як одного з 

альтернативних видів ортопедичного лікування.    

Результати досліджень дозволили вивчити частоту малих включених дефектів 

зубних рядів у школярів м. Львова за даними епідеміологічних досліджень та за 

звертанням у стоматологічні клініки та їх потребу в  ортопедичній реабілітації. 

Динаміка розвитку та формування зубних рядів у 7-13 річних дітей  у довжину 

та ширину є найбільш суттєвою в 8-9 років, а далі спостерігається певна стабілізація 

та розміри змінюються незначно. 

МЩКТ альвеолярних відростків щелеп за одиницями HU зростає  з віком в обох 

гендерних групах і відповідає ІІІ типу (D3). Основне зростання мінеральної 
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щільності альвеолярних починається приблизно з 10-12 річного віку та в наступні 

вікові періоди має певні особливості динаміки залежно від статі.  

Експериментальними дослідженнями доведено, що дентальна імплантація не 

має суттєвого впливу на розміри нижньої щелепи у сагітальній, трансверзальній та 

вертикальній площинах зростаючих тварин і конділярно-погоніальні розміри 

свідчать про їх ідентичність як справа (без ДІ), так і зліва (з ДІ). 

Клінічна, рентгенологічна та морфометрична оцінку ефективності дентальної 

імплантації засвідчила, що  встановлені ДІ добре остеоінтегровані, патологічної 

рухомості та їх втрати  не виявлено, а динаміка редукції маргінальної кістки  

медіально та дистально  в ділянці шийки імпланта показала, що її втрата була 

більшою на верхній щелепі в порівнянні з нижньої. Морфометричні вимірювання 

розмірів зубних рядів у динаміці  засвідчили їх ідентичність  упродовж усього 

періоду моніторингу. 

Дане дослідження засвідчує, що дентальна імплантація є прийнятним методом 

заміщення відсутніх зубів у підлітковому віці, який проте, вимагає детального вивчення 

індивідуальних особливостей денто-альвеолярного комплексу кожного пацієнта.  

Ключові слова: підлітки, малі включені дефекти зубних рядів, дентальна 

імплантація, експериментальні, клінічно-рентгенологічні та морфометричні результати. 

 

АННОТАЦИЯ 

 Крупник А.-С.А. Обоснование возможности использования имплантов 

для замещения дефектов зубных рядов у подростков. – На правах рукописи. 

 Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук за 

специальностью 14.01.22 – стоматология. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

 В диссертационной работе представлено решение научно-практического 

задания повышения эффективности ортопедической реабилитации подростков с 

малыми включенными дефектами зубных рядов методом дентальной имплантации 

как одного из альтернативных видов ортопедического лечения.    

Результаты исследований позволили изучить частоту малых включенных 

дефектов зубных рядов у школьников г. Львова за данными эпидемиологических 

исследований и за обращением в стоматологические клиники и их потребность  в 

ортопедической реабилитации. 

   Полученные данные свидетельствуют, что динамика развития и формирования 

зубных рядов у детей 7-13 лет в длину и  ширину наиболее существенна в 8-9 

летнем возрасте, далее наблюдается стабилизация и размеры зубных рядов 

изменяются не значительно. 

Минеральная плотность костной ткани альвеолярных отростков за единицами HU 

увеличивается с возрастом как у мальчиков, так и у девочек и соответствует  ІІІ типу 

(D3) кости. Основное увеличение плотности кости начинается, в среднем, с 10-12 

летнего возраста, а далее наблюдаются особенности динамики в зависимости от пола.  

Экспериментальные исследования свидетельствуют, что дентальная имплантация 

не оказывает влияния на размеры нижней челюсти в сагитальной, трансверзальной и 
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вертикальной плоскостях , а  кондилярно-погониальные размеры  идентичны как справа 

(без ДИ), так и слева (с  ДИ). 

Клинико-рентгенологическая и морфометрическая оценка эффективности 

дентальной имплантации показала, что дентальные имплантаты хорошо  

остеоинтегрованы, патологической подвижности и их потери не выявлено, а 

динамика редукции маргинальной кости мезиально и дистально в области шейки 

имплантата  показала, що ее резорбция больше на верхней челюсти по сравнению с 

нижней . Динамика морфометрических размеров зубных рядов в свидетельствуют 

об их симметричности на протяжении всего периода мониторинга. 

Данное исследование свидетельствует, что дентальная имплантация является 

приемлемым методом замещения отсутствующих зубов в подростковом возрасте, 

который однако, требует детального изучения индивидуальных особенностей дент-

альвеолярного комплекса каждого пациента. 

Ключевые слова: подростки, малые включенные дефекты зубных рядов, 

дентальная имплантация, экспериментальные, клинико-рентгенологические и 

морфометрические результаты. 

 

ANNOTATION 

Krupnyk A.-S.A. The justification of the possibility of the implants using for 

the teeth defects replacement in adolescents. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a degree of the Candidate of Medical Science (PhD in 

Medicine),  specialty 14.01.22 – dentistry. – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Ministry of Health Care of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is  present the solution of the scientific and practical task of increasing 

the effectiveness of orthopedic rehabilitation of adolescents with small included dentition 

defects by the dental implants using  dental implantation as one of the alternative methods 

of orthopedic treatment. 

The results of the conducted studies allowed to establish the differences between the 

frequency of dentition defects in school age children of Lviv city according to 

epidemiological studies (1.13-1.41%) and in dental clinics  (9.22-12.46%) and to find that 

approximately 9-15% schoolchildren  are need orthopedic rehabilitation. 

          Data on the dynamics of dentition development and formation in children from 7 to 

13 years have shown that the length of the tooth row of the maxilla and mandible, from the 

age of 7 years old and to the end of the formation of permanent bite, increases by an 

average of 19-22 mm, both jaws expanded rapidly from 8 to 9 years of age, further 

stabilization is observed, and the sizes vary within 1-3 mm. The width of the upper and 

lower jaws from 7 to 11 years increases in approximately the same range. The patterns of 

the development of dental rows in length found the correlation with the curves of the 

overall growth rate of the skeleton, which, however, do not exclude the individual factor. 

BMD of alveolar processes of jaws of children and adolescents for HU units both on 

the maxilla and mandible are increased with the age in both gender groups and vary in the 

range from 480 to 680 HU, which corresponds to the III (D3) type of the bone. The main 

increase in alveolar bone mineral density begins at about 10-12 years of age, and in 

subsequent age periods it has certain peculiarities of the dynamics, depending on the sex. 
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In males with age, there is a smooth gradual increase in BMD of alveolar jaw both on the 

maxilla and mandible from 472.58±30.17 HU tо 674.23±27.045 HU. Instead, in girls the 

BMD increasing with the age from  457.16±27.45 HU tо 634.35±30.09 HU has revealed a 

"jump" of indicators in puberty period (between 13 and 15 years), which is characterized 

by the peaks of their significant growth to  692.74±32.45 HU both in the frontal and distal 

areas of the jaws. 

Experimental studies on miniature pigs showed that dental implantation has no 

significant effect on the size of the mandible in the sagittal, transversal and vertical 

dimensions, and the condylar-pogonal dimensions indicate their identity both on the  right 

(without DI) and left ( with DI) parts of the mandible.  

Clinical, X-ray and morphometric evaluation of the effectiveness of dental 

implantation in 16 adolescents over 2 years showed that dental implants were well 

osteointegrated, pathological mobility and their loosening was not detected in both gender 

groups. Clinical signs of catarrhal inflammatory with the same frequency are diagnosed on 

the side of the dental implantation and in the same area of the jaw with available teeth. 

The evaluation of inflammation by the Shiller-Pisarev test in the dynamics showed 

that during the observation period in all patients did not find a significant increase in the 

content of glycogen, indicating a hidden inflammation in peri-mplant tissues. The indices 

on the sides with dental  implants is average  2.25±0.04  and in the opposite area with tooth 

near  2.23±0.03. 

          The dynamics of the  marginal bone reduction  in the implantation site on the upper 

jaw was higher in comparison with the same indices on the lower jaw. In girls, the 

averaged indices were respectively 0.49±0.19 mm and 0.45±0.17 mm, and were 

significantly lower than in boys – 0.62±0.20 mm and 0.59±0.13 mm. Morphometric 

measurements of dental size in dynamics have shown their identity throughout the 

monitoring period. 

The overwhelming majority of the adolescents were satisfied with the prosthetic 

treatment: 84.21% rated it as "excellent" and 15.79% – as "good". 

This study shows that dental implantation is an acceptable method for replacing 

missing teeth in adolescence, however, which requires detailed examination of the 

individual characteristics of the dento-alveolar complex of each patient. 

Key words: adolescents, small included defects of dentition, dental implantation, 

experimental, clinical, radiological and morphometric results. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ДІ   – дентальна імплантація 

МЩКТ  – мінеральна щільність кісткової тканини 

СНЩС  – скронево-нижньощелепний суглоб 

BOP   – кровоточивість при зондуванні 

HU   – од. Хаунсфілда 

OHIP –14    – Oral Health Impact Profile 

РD   –  зубоясенна  кишеня 
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