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АНОТАЦІЯ 

Помпій О. О. Оптимізація конструкції адгезивних мостоподібних протезів 

для відновлення цілісності зубних рядів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 221 «Стоматологія» (22 «Охорона здоров’я»). – Донецький 

національний медичний університет, МОЗ України, Лиман, 2020. 

У дисертаційній роботі представлені результати лабораторних та клінічних 

досліджень і запропоновано нові вирішення актуального наукового завдання 

сучасної стоматології, яке полягає у підвищенні клінічної ефективності 

відновлення цілісності зубних рядів з малими включеними дефектами за рахунок 

оптимізації конструкції адгезивних мостоподібних протезів, виготовлених 

прямим методом, шляхом клініко-лабораторного обґрунтування конфігурації 

ретенційних порожнин в опорних зубах, вибору та укладання армуючих 

елементів. 

Включені дефекти зубних рядів невеликої довжини є достатньо 

поширеними серед населення України. Класичні мостоподібні, часткові знімні 

пластинкові протези та ортопедичні конструкції з опорою на імплантати широко 

використовують для відновлення цілісності зубних рядів при таких дефектах, 

однак вони мають низку суттєвих недоліків, серед яких необхідність значного 

препарування твердих тканин опорних зубів, потреба в хірургічному втручанні, 

висока вартість і тривалі терміни виготовлення, низький комфорт для пацієнтів 

тощо. У зв’язку з цим, перспективним методом ортопедичної реабілітації 

пацієнтів з відсутністю одного чи двох зубів можна вважати адгезивні 

мостоподібні протези. Ці конструкції є малоінвазивними стосовно твердих тканин 

опорних зубів, дозволяють відновлювати цілісність зубних рядів в одне 

відвідування, мають високі характеристики міцності, естетичності та низьку 

собівартість.  

Невирішеним питанням стосовно виготовлення адгезивних конструкцій є 

вибір армуючих елементів та спосіб їх укладання, що суттєво впливає на міцність 
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протезів і терміни їх експлуатації. Поширеним ускладненням при протезуванні 

пацієнтів адгезивними мостоподібними протезами залишається порушення їх 

фіксації на опорних зубах, тому важливо визначити оптимальну конфігурацію 

ретенційних елементів. 

Метою дисертаційної роботи було підвищення клінічну ефективність 

відновлення цілісності зубних рядів за рахунок оптимізації конструкції 

адгезивних мостоподібних протезів, виготовлених прямим методом, шляхом 

клініко-лабораторного обґрунтування конфігурації ретенційних порожнин в 

опорних зубах, вибору та укладання армуючих елементів. 

Відповідно до поставлених завдань, за підсумками дисертаційного 

дослідження було доповнено наукові дані про поширеність дефектів зубних 

рядів серед обстежених мешканців Луганської області, яка складала 73,2%. 

Пацієнти віком від 41 до 50 років частіше мали включені дефекти зубних рядів, 

розповсюдженість яких становила 68,5%, в осіб більш старшого віку переважали 

кінцеві дефекти – 62,2%. Для відновлення цілісності зубних рядів, як правило, 

виготовляли штамповано-паяні мостоподібні конструкції (46,1% від загальної 

кількості протезів) та часткові знімні пластинкові протези (53,7%). 

Для безпосереднього протезування у 73,2% проаналізованих випадків 

використовували часткові знімні пластинкові протези, строки користування 

якими складали від 4 до 16 тижнів. Кількість виготовлених конструкцій з 

опорою на імплантати та адгезивних мостоподібних протезів була суттєво 

меншою, строки їх експлуатації складали від 1 року та більше. Удосконалення 

адгезивних мостоподібних конструкцій для безпосереднього протезування з 

метою відновлення цілісності зубних рядів виглядає цілком актуальним та 

своєчасним. 

У ході лабораторного дослідження уточнено наукові дані про фізико-

механічні характеристики фотокомпозиційних зразків з різним армуванням, 

вивчених за методом трьохточкового згинання. Найвищі показники мали зразки 

фотокомпозиційного матеріалу, армованого скловолоконною стрічкою та 

балкою, укладеними паралельно, одна над однією. Показники руйнівного 
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навантаження та максимального руйнівного навантаження таких зразків 

складали, відповідно, 509,6+26,0 Н та 753,0+19,3 Н, достовірно (p<0,01) 

перевищуючи показники зразків з армуванням двома скловолоконними 

стрічками та балками. Також достовірно (p<0,01) найвищими виявилися 

показники міцності на згинання зразків з зазначеним армуванням, значення яких 

дорівнювали 122,3+6,2 МПа під час руйнування фотокомпозита та 180,7+4,7 

МПа за повного руйнування зразків. Модуль пружності цих зразків, складаючи 

8149,0+112,1 МПа, був достовірно (p<0,01) вищим, ніж показники зразків з 

іншим армуванням. Обчислена пружність на згинання дорівнювала 60,4 МПа та 

також була найвищою.  

Запропоновано пристрій для стандартизованого визначення міцності 

зразків методом зсуву, за допомогою якого були вперше отримані результати 

відносно впливу конфігурації ретенційних елементів в опорних зубах на міцність 

фіксації армованих фрагментів адгезивних мостоподібних протезів. 

Максимальне руйнівне навантаження на армовані фрагменти адгезивних 

мостоподібних протезів за конфігурації ретенційних порожнин в опорних зубах з 

додатковими зануреннями у нижніх третинах вертикальних стінок сягало 

2805,9+191,4 Н, що майже у 4 рази вище (p<0,01), ніж навантаження, яке здатні 

витримувати фрагменти, зафіксовані у порожнинах в опорних зубах з 

традиційною ящикоподібною формою, – 771,8+90,1 Н.  

Доповнено наукову інформацію про адгезивну міцність фіксації зразків 

фотокомпозиційного матеріалу до емалі зубів. Доведено, що використання 

адгезивної системи V покоління забезпечує у лабораторних умовах адгезивну 

міцність на рівні 29,5±1,4 МПа, що достовірно (p<0,05) перевищує показники 

міцності для зразків, виготовлених за різних технік адгезивної підготовки та 

застосування інших адгезивних систем, які складали, відповідно, 27,0±1,3 МПа, 

20,4±0,7 МПа та 17,1±0,8 МПа. 

За технологією цифрового проєктування конструкції адгезивних 

мостоподібних протезів для окремих пацієнтів шляхом перенесення 

індивідуальних даних комп’ютерної томографії щодо анатомічної будови 
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окремого сегменту зубощелепної ділянки пацієнта до віртуального 

комп’ютерного середовища проведено імітаційне моделювання адгезивних 

конструкцій з різними варіантами армування та визначенно серед них 

оптимальний. 

У ході дослідження напружено-деформованих станів адгезивних 

мостоподібних протезів з різним армуванням встановлено, що напруження 

найбільш сприятливо розподіляються в тканинах протезного ложа та складових 

елементах мостоподібних протезів, армованих скловолоконною стрічкою та 

балкою, укладеними паралельно, одна над однією, де вони не створюють ділянок 

концентрацій, а поступово і рівномірно зменшуються від місця прикладання 

навантаження у бік кісткової тканини щелеп через фотокомпозиційний матеріал, 

армуючі елементи, тверді тканини опорних зубів та волокна періодонта. За такої 

конструкції адгезивних мостоподібних протезів зменшуються ризики порушення 

їх фіксації та цілісності, що створює передумови для тривалої експлуатації. 

Запропонована нова, більш доступна в порівнянні з попередніми, 

кваліметрична система оцінювання клінічного стану адгезивних мостоподібних 

протезів, яка дозволяє всебічно та об’єктивно оцінити такі конструкції та 

визначити тактику стосовно подальшого використання. 

Вперше розроблений оптимізований спосіб прямого виготовлення 

адгезивних мостоподібних протезів, який передбачає додаткові занурення у 

вертикальних стінках ретенційних порожнин та армування конструкції 

скловолоконною стрічкою і балкою, укладеними паралельно, одна над однією. 

Клінічна ефективність застосування адгезивних мостоподібних протезів, 

виготовлених за оптимізованим способом з запропонованою конфігурацією 

ретенційних порожнин та армуванням скловолоконною стрічкою та балкою, у 

терміни 24 та 36 місяців складала 96,7% та 93,3%, відповідно, у той час, як 

ефективність за використання адгезивних протезів, виготовлених за іншими 

підходами, залежно від армування, укладання армуючих елементів та 

конфігурації ретенційних порожнин, у дворічний термін становила від 66,7% до 

96,7%, у трирічний – від 46,6% до 73,3%.  
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Завдяки запропонованому дизайну ретенційних порожнин та розробленому 

варіанту армування, не було жодного порушення фіксації або цілісності 

проміжної частини оптимізованих конструкцій адгезивних мостоподібних 

протезів. Використання додаткових занурень у порожнинах в опорних зубах 

збільшує макромеханічну ретенцію та площу адгезивної фіксації, що, в свою 

чергу, суттєво підвищує ефективність функціонування протезів. Одночасне 

застосування для армуючого каркаса скловолоконної стрічки та балки посилює 

міцність конструкції до рівня, достатнього для функціонування адгезивних 

протезів у бічних ділянках зубних рядів протягом трьох років експлуатації, при 

цьому об’єм армуючих елементів залишає простір для шару покривного 

фотокомпозита значної товщини, що покращує естетичність протезів. 

Ускладнення, які виникали через два і три роки спостереження у пацієнтів з 

оптимізованими конструкціями адгезивних мостоподібних протезів, стосувалися 

лише невеликих сколів покривного фотокомпозиційного матеріалу та порушення 

його крайового прилягання до твердих тканин опорних зубів.  

Застосування тимчасових адгезивних мостоподібних протезів для 

безпосереднього протезування малих включених дефектів зубних рядів, 

виготовлення яких за розробленим способом передбачає застосування 

попередньо отриманої форми з еластичного силіконового відбиткового 

матеріалу при моделюванні штучного зуба, дозволяє у повному обсязі 

відновлювати анатомічну форму та оклюзійні контакти втраченого зуба. 

Клінічна ефективність безпосереднього протезування малих включених дефектів 

зубних рядів тимчасовими адгезивними мостоподібними протезами за 

розробленим способом у строк спостереження 6 місяців складала 84,0%, у строк 

12 місяців – 62,0%.  

 

Ключові слова: дефекти зубних рядів, адгезивні мостоподібні протези, 

ретенційні порожнини, армування, скловолоконні елементи, клінічна 

ефективність, безпосереднє протезування. 
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ANNOTATION 

Pompiy O. O. Optimization of resin-bonded bridges construction for restoration 

of dental arches integrity. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript.  

Dissertation for a Doctor of Philosophy Degree in speciality 221 "Stomatology" 

(22 «Health care»). – Donetsk national medical university, Ministry of Health of 

Ukraine, Liman, 2020.  

In dissertation work it were presented results of laboratory and clinical 

researches and new solutions of actual scientific task of modern stomatology, that 

include increasing of clinical efficiency of dental arches integrity restoration with 

small included defects due to optimization of direct resin-bonded bridges construction 

by the justification of retentional cavities configuration in supporting teeth, choice and 

placement of reinforcing elements. 

The included small length defects of dental arches are widespread enough 

among the population of Ukraine. Classic dental bridges, partial removable dentures 

and orthopaedic constructions with support on implants widely use for restoration of 

dental arches integrity at such defects, however they have a row of substantial defects, 

among that there is a necessity of the considerable preparing of hard tissues of 

supporting teeth, requirement in surgical interference, high cost and protracted terms 

of making, lower comfort for patients et al. 

Concerning the perspective method of orthopaedic rehabilitation of patients with 

absence one or two teeth it is possible to count resin-bonded bridges. These 

constructions are a smallinvasion in hard tissues of supporting teeth, allow to restore 

dental arches integrity in one visit, have high descriptions of durability, aesthetic and 

lower price. 

Open question in relation resin-bonded constructions are a choice of reinforcing 

elements and method of their placement that substantially influences on durability of 

prosthetic construction and terms of their exploitation. By widespread complication at 

prosthetics of patients by resin-bonded bridges were violation of their fixation on 

supporting teeth, that is why it is important to define optimal configuration of 

retentional elements. 
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The aim of dissertation work was to increase of clinical efficiency of dental 

arches integrity restoration due to optimization direct resin-bonded bridges 

construction by the clinical and laboratory justification of retention cavities 

configuration in supporting teeth, choice and placement of reinforcing elements into 

composite material. 

In accordance with the put tasks, on results dissertation research scientific data 

were complemented about prevalence of defects of dental arches among the inspected 

habitants of the Luhansk area, which came into dental policlinic that folded 73,2%. 

Patients in age from 41 to 50 more often had the small included defects of dental 

arches, prevalence of those presented the 68,5%, in persons of more senior age 

eventual defects prevailed, – 62,2%. For dental arches integrity restoration, as a rule, 

made the pressed-soldered bridges (46,1% of general amount of prosthetic appliances) 

and partial removable dentures (53,7%) For immediate prosthetics at 73,2% cases it 

were used partial removable dentures, the terms of the use were folded that from 4 to 

16 weeks. Amount of constructions with support on implants and resin-bonded bridges 

was substantially less, the terms of their exploitation folded from 1 year and more. The 

improvement of resin-bonded bridges for direct method with the aim of increasing of 

clinical efficiency of dental arches integrity restoration looks out is actual and timely 

in modern stomatology. 

During laboratory research scientific data are specified about physical and 

mechanical properties of the composite standards with different reinforcement, studied 

by method of the three-point bending. The greatest indexes had standards of composite 

with reinforcing of glass-fiber ribbon and beam, celled in parallel, above each other. 

The indexes of destructive loading and maximal destructive loading of such standards 

folded, accordingly, 509,6+26,0 N and 753,0+19,3 N, for certain (p<0,01) exceeding 

the indexes of standards with reinforcement by two glass-fiber ribbons or beams. Also 

for certain (p<0,01) the indexes of durability appeared the greatest on bending of 

standards with the marked reinforcement, the values of that equaled 122,3+6,2 MPa 

during destruction of composite and 180,7+4,7 MPa at complete destruction of 

samples. The module of resiliency of these standards, folding 8149,0+112,1 MPa, was 
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for certain (p<0,01) higher, than samples’ indexes with other reinforcement. 

Calculated resiliency on bending equaled 60,4 MPa and also was the greatest. 

A device is offered for the standardized determination of durability of standards 

by the method of shifting, by means of that there were the first got results of 

determination of influence of configuration of retention elements in supporting teeth 

on durability of fixing of the reinforced fragments of resin-bonded bridges. Maximal 

destructive loading on the reinforced fragments of resin-bonded bridges for 

configurations of retention cavities in supporting teeth with additional immersions in 

lower one third of vertical walls arrived at 2805,9+191,4 N, that almost in 4 times 

higher (p<0,01) than loading, that fragments fixed in cavities in supporting teeth with a 

traditional box-shaped form are able to maintain, - 771,8+90,1 N. 

Scientific information is complemented about adhesive durability of fixing of 

standards of composite material to the enamel of teeth. It is well-proven that the use of 

the adhesive system V generation provides in laboratory terms adhesive durability at 

the level of 29,5+1,4 MPa, that for certain (p<0,05) exceeds the indexes of durability 

for the standards, made for different technician of adhesive preparation and 

applications of other adhesive systems, that folded, accordingly, 27,0+1,3 MPa, 

20,4+0,7 MPa and 17,1+0,8 MPa. 

On technology of digital projecting construction of resin-bonded bridges for 

individual patients by transference of individual data of computer tomography in 

relation to the anatomic structure of separate segment of maxilla-facial area of patient 

to the virtual computer environment the imitation design of resin-bonded constructions 

is conducted with the different variants of reinforcement and to definite among them 

optimal. The risks of violation of their fixing and integrity that creates pre-conditions 

for the protracted exploitation diminish at such construction of resin-bonded bridges. 

Qualimetric system of clinical state evaluation of the of resin-bonded bridges is 

offered, more accessible as compared to previous, that allows all-round and objectively 

to estimate such constructions and define tactics in relation to the further use. 

The optimized method of making direct resin-bonded bridges, that envisages 

additional immersions in the vertical walls of retention cavities and reinforcement 
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construction the glass-fiber ribbon and beam, celled in parallel, is first worked out. 

Clinical efficiency of application of the resin-bonded bridges made on the optimized 

method with the offered configuration of retention cavities and reinforcement by glass-

fiber ribbon and beam, in terms 24 and 36 months folded 96,7% аnd 93,3%, 

respectively, at that time, as efficiency for the use of the resin-bonded bridges made 

after other approaches, depending on reinforcement, placement of reinforcing elements 

and configuration of retention cavities, in a two year term presented from 66,7% tо 

96,7%, in three-year – from 46,6% tо 73,3%. 

Due to the proposed design of retention cavities and the developed 

reinforcement option, there was no violation of fixation or integrity of the intermediate 

part of the optimized resin-bonded bridges. Using additional immersions in cavities 

inside abutment teeth increases macromechanical retention and area of adhesive 

fixation, which significantly increases efficiency of bridges. Using fiberglass tape and 

beam for reinforcing increases the strength of the structure to level sufficient for bridge 

applying in posterior parts of dentition for three years, while the volume of reinforcing 

elements leaves space for a layer of coating photocomposite with considerable 

thickness. Complications that occurred after two and three years of follow-up in 

patients with optimized resin-bonded bridges were related only to small chips of cover 

photocomposite and violation of its marginal fitting to hard tissues of abutment teeth. 

Application of temporal resin-bonded bridges for direct method of the small 

included defects of dental rows, making of that on the worked out method envisages 

application of the preliminary got form from elastic silicon material of imprint at the 

design of false tooth, allows in full to proceed in an anatomic form and occlusal 

contacts of the lost tooth. Clinical efficiency direct prostheses of the small included 

defects of dental arches by temporal resin-bonded bridges on the worked out method in 

the term of supervision 6 months folded a 84,0%, in term 12 months – 62,0%.  

 

Keywords: defects of dentition, resin-bonded bridges, retention cavities, 

reinforcement, glass-fiber elements, clinical efficiency, interim prosthetics. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Включені дефекти зубних рядів 

є достатньо поширеною патологією серед населення України [1, 2, 3, 4]. Для 

відновлення цілісності зубних рядів з такими дефектами широко використовують 

класичні мостоподібні протези, часткові знімні пластинкові протези або 

ортопедичні конструкції з опорою на імплантати. Кожна з перерахованих 

конструкцій має певні недоліки, а саме, необхідність значного за об’ємом 

препарування твердих тканин опорних зубів або потребу в хірургічному 

втручанні та залученні зуботехнічної лабораторії, високу вартість і тривалі 

терміни виготовлення, низьку комфортність у користуванні тощо [5, 6, 7].  

Одним з перспективних підходів щодо ортопедичної реабілітації пацієнтів з 

відсутністю одного чи двох зубів вважають застосування адгезивних 

мостоподібних протезів (АМП). Використання цих конструкцій передбачає щадне 

відношення до твердих тканин опорних зубів, дозволяє відновлювати цілісність 

зубних рядів в одне відвідування, не вимагає хірургічних втручань, АМП мають 

високі характеристики міцності, естетичності та низьку собівартість [8, 9, 10]. У 

той же час, під час експлуатації АМП іноді виникають ускладнення, серед 

найчастіших з яких порушення цілісності та фіксації протезів, незадовільне 

крайове прилягання реставраційних матеріалів і вторинний карієс, запальні зміни 

слизової оболонки в ділянці штучних зубів тощо [11, 12, 13]. 

Для армування сучасних АМП використовують різні преімпрегновані 

скловолоконні системи, які відрізняються за розміром та формою [14, 15, 16]. 

Скловолоконні каркаси мають високу міцність на згинання, чудову естетичність, 

вони здатні створювати адгезивний зв’язок з покривним фотокомпозитом та не 

вимагають додаткових аксесуарів під час використання [17, 18, 19]. Однак до 

теперішнього часу відсутні однозначні результати досліджень, що пояснюють 

зв’язок між фізико-механічними характеристиками різних скловолоконних 

армуючих елементів та ефективністю адгезивного протезування, тим більш, що 

існує значна варіабельність способів укладання, певне різноманіття форми та 

інших параметрів армуючого каркаса, також до кінця невизначеним залишається 
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співвідношення об’ємів скловолоконних елементів та покривного 

фотокомпозиційного матеріалу, що суттєво впливає на біомеханічні властивості 

адгезивних мостоподібних протезів.  

Фіксація АМП в опорних зубах можлива за рахунок міцності адгезивного 

зв’язку, що утворюється між твердими тканинами та фотокомпозиційним 

матеріалом протеза, тобто без будь-яких інвазивних втручань у вигляді 

препарування [20, 21, 22]. Втім, лише міцності адгезивної фіксації  недостатньо 

для тривалого функціонування АМП, особливо в бічних ділянках зубних рядів, де 

на конструкцію діють значні за силою та різні за напрямком жувальні 

навантаження [23, 24]. Саме тому ретенцію адгезивних конструкцій підсилюють 

створенням в опорних зубах різноманітних ретенційних елементів, зокрема, 

порожнин, пазів, вертикальних пропилів, отворів для пінів тощо [25, 26, 27]. 

У теперішній час відсутній єдиний протокол виготовлення адгезивних 

мостоподібних протезів, які б мали надійний прогноз і тривалі строки 

функціонування. Такі протези дотепер здебільшого використовують, як тимчасові 

конструкції [28, 29, 30].  

Зважаючи на викладене, оптимізація конструкції АМП, яка має бути 

обґрунтована результатами лабораторних та клінічних досліджень, є актуальним 

питанням сучасної стоматології. Науково обґрунтоване удосконалення дозволить 

поліпшити прогноз ортопедичної реабілітації пацієнтів щодо відновлення 

цілісності зубних рядів за рахунок адгезивного мостоподібного протезування.  

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

Дисертаційна робота є фрагментом планових НДР кафедри стоматології №1 

Донецького національного медичного університету «Оптимізація сучасних 

підходів до діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з 

захворюваннями органів порожнини рота та щелепно-лицевої області» 

(№ державної реєстрації 0116 U 004055) та «Клініко-лабораторне обґрунтування 

удосконалення технологій діагностики, лікування, прогнозування та 

профілактики стоматологічних захворювань» (№ державної реєстрації 0119 U 

001447). Автор є виконавцем окремих фрагментів науково-дослідних робіт. 
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Мета дослідження: підвищення клінічної ефективності відновлення 

цілісності зубних рядів з малими включеними дефектами за рахунок оптимізації 

конструкції адгезивних мостоподібних протезів, виготовлених прямим методом, 

шляхом клініко-лабораторного обґрунтування конфігурації ретенційних 

порожнин в опорних зубах, вибору та укладання армуючих елементів.  

Завдання дослідження: 

1. За результатами ретроспективного аналізу вивчити поширеність дефектів 

зубних рядів серед населення Луганської області та визначити найбільш 

розповсюджені методи протезування.  

2. Дослідити у лабораторних умовах за методом трьохточкового згинання 

фізико-механічні характеристики фотокомпозиційних зразків з різними 

армуючими елементами та способами їх укладання.  

3. У лабораторних умовах за методом зсуву вивчити максимальне руйнівне 

навантаження на армовані фрагменти адгезивних мостоподібних протезів залежно 

від форми ретенційних порожнин в опорних зубах, а також адгезивну міцність 

фіксації фотокомпозита за застосування різних адгезивних систем. 

4. Вивчити напружено-деформований стан адгезивних мостоподібних 

протезів з різним армуванням шляхом імітаційного комп’ютерного моделювання 

конструкції на сегменті зубощелепного апарату. 

5. Розробити кваліметричну систему оцінювання клінічного стану 

адгезивних мостоподібних протезів. 

6.  Розробити оптимізований спосіб прямого виготовлення адгезивних 

мостоподібних протезів для відновлення цілісності зубних рядів з малими 

включеними дефектами, провести клінічне дослідження їх стану та оцінити 

ефективність такого відновлення у різні терміни. 

7. Визначити клінічну ефективність безпосереднього протезування пацієнтів 

з малими включеними дефектами зубних рядів тимчасовими конструкціями 

адгезивних мостоподібних протезів за розробленими підходами. 

Об’єкт дослідження: відновлення цілісності зубних рядів з малими 

включеними дефектами. 
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Предмет дослідження: поширеність дефектів зубних рядів і методи їх 

протезування, фізико-механічні характеристики зразків фотокомпозиційного 

матеріалу з різними способами армування (максимальне руйнівне навантаження 

для фотокомпозита та армуючого каркаса, ступінь деформації, міцність на 

згинання, модуль пружності та пружність при згинанні), максимальне руйнівне 

навантаження на армовані фрагменти адгезивних мостоподібних протезів, 

адгезивна міцність фіксації фотокомпозита до емалі зубів, напружено-

деформований стан конструкцій адгезивних мостоподібних протезів, індексна 

оцінка стоматологічного статусу, клінічний стан адгезивних мостоподібних 

протезів, ефективність відновлення цілісності зубних рядів з малими включеними 

дефектами адгезивними мостоподібними протезами. 

Методи дослідження: ретроспективний аналіз медичної документації 

стоматологічних закладів – для вивчення поширеності дефектів зубних рядів та 

методів їх відновлення у мешканців Луганської області; клінічні – для оцінки 

стоматологічного статусу пацієнтів, визначення комплексного пародонтального 

та гігієнічного індексів, оцінки стану АМП, проведення 

електроодонтодіагностики; рентгенологічні – для визначення стану 

периапікальних тканин та висоти кісткової тканини альвеолярних відростків; 

лабораторні – для вивчення максимального руйнівного навантаження, ступеня 

деформації, міцності на згинання, модуля пружності та пружності при згинанні 

зразків армованого фотокомпозиційного матеріалу методом трьохточкового 

згинання, максимального руйнівного навантаження на армовані фрагменти АМП 

та адгезивної міцності фіксації фотокомпозита до емалі зубів методом зсуву; 

цифрові – імітаційне комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану 

різних конструкцій адгезивних мостоподібних протезів; статистичні – варіаційна 

статистика з визначенням статистичної достовірності за t-критерієм Стьюдента. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про 

поширеність дефектів зубних рядів серед обстежених мешканців Луганської 

області, яка складала 73,2%, та найбільш розповсюджені методи протезування, 

серед яких найчастіше для відновлення цілісності зубних рядів застосовували 
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виготовлення штамповано-паяних мостоподібних та часткових знімних 

пластинкових протезів.  

Уточнено наукові дані про фізико-механічні характеристики 

фотокомпозиційних зразків з різним армуванням досліджені методом 

трьохточкового згинання, усі показники за цим дослідженням у зразках з 

армуванням скловолоконною стрічкою та балкою, укладеними паралельно, одна 

над однією, були достовірно (p<0,01) вищими, ніж такі щодо зразків, армованих 

двома скловолоконними балками або двома скловолоконними стрічками.  

Доповнено наукові дані про те, що максимальне руйнівне навантаження,  

яке витримували армовані фотокомпозиційні фрагменти адгезивних 

мостоподібних протезів за методом зсуву, у разі їх фіксації у ретенційних 

порожнинах опорних зубів з додатковими зануреннями в вертикальних стінках 

було в 4 рази більшим, ніж за фіксації таких фрагментів у порожнинах з 

ящикоподібною формою. 

Доповнено наукову інформацію про адгезивну міцність фіксації зразків 

фотокомпозита до емалі зубів, яка у дослідженні за методом зсуву за 

застосування адгезивної системи V покоління з попереднім протравленням була 

достовірно вищою (p<0,05) за міцність у разі використання інших адгезивних 

систем. 

Вперше встановлено, що в елементах протезів, армованих паралельно 

укладеними скловолоконною стрічкою та балкою, навантаження під дією 

різноспрямованих сил у ході дослідження напружено-деформованого стану 

різних конструкцій адгезивних мостоподібних протезів на віртуальних моделях 

щелеп розподілялися рівномірно, без ділянок концентрації напружень на відміну 

від протезів, армованих двома скловолоконними балками або двома 

скловолоконними стрічками. 

Вперше запропонована кваліметрична система оцінювання клінічного 

стану адгезивних мостоподібних протезів.  

Вперше розроблений оптимізований спосіб прямого виготовлення 

адгезивних мостоподібних протезів, який передбачає додаткові занурення у 



24 
 

вертикальних стінках ретенційних порожнин та армування конструкції 

скловолоконною стрічкою і балкою, укладеними паралельно, одна над однією. 

Вперше доведено високу клінічну ефективність відновлення цілісності 

зубних рядів з малими включеними дефектами адгезивними мостоподібними 

протезами, виготовленими за оптимізованим способом, яка у термін 

спостереження 36 місяців складала 93,3%.  

Доповнено наукові дані про тимчасові адгезивні мостоподібні протези для 

безпосереднього протезування малих включених дефектів зубних рядів, пряме 

виготовлення яких з застосуванням форми з еластичного силіконового 

відбиткового матеріалу при моделюванні штучного зуба, забезпечує 

ефективність у термін 12 місяців на рівні 62,0%. 

Практичне значення одержаних результатів.  Для практичного 

впровадження розроблений спосіб прямого виготовлення адгезивних 

мостоподібних протезів, який передбачає препарування в опорних зубах 

ретенційних порожнин з додатковими зануреннями та армування конструкції 

скловолоконною стрічкою та балкою (патент України на корисну модель № 

130904 від 26.12.2018 р.). Запропонований спосіб безпосереднього протезування 

включених дефектів зубних рядів адгезивними мостоподібними протезами, 

відповідно до якого, пряме виготовлення конструкцій проводять з 

використанням форми з еластичного силіконового відбиткового матеріалу, що 

створює умови для точного відтворення втраченого зуба та сприятливих 

оклюзійних контактів (патент України на корисну модель № 136732 від 

27.08.2019 р.). Створена кваліметрична система оцінювання клінічного стану 

адгезивних мостоподібних протезів, яка дозволяє виявляти порушення 

адгезивних конструкцій та визначати подальшу тактику щодо їх експлуатації 

(свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85034 від 30.01.2019 р.). 

Розроблений пристрій для визначення міцності адгезивного зв’язку між 

фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів, що підвищує 

точність та відтворюваність результатів досліджень (патент України на корисну 

модель № 132214 від 11.02.2019 р.). Результати дисертаційного дослідження 
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впроваджені в навчальний процес профільних кафедр Донецького національного 

медичного університету та ДЗ «Луганський державний медичний університет», в 

лікувальний процес закладів охорони здоров’я: КНП «Сєвєродонецька міська 

стоматологічна поліклініка» та ПП «Естетік-центр» м. Сєвєродонецька, КНП 

«Міська стоматологічна поліклініка» м. Лисичанська, КНП «Попаснянська 

центральна районна лікарня» м. Попасної Луганської області, КНП 

«Стоматологічна поліклініка №1» м. Краматорська Донецької області. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням автора. Автор самостійно здійснив патентний та 

інформаційний пошук, аналіз наукової вітчизняної та іноземної літератури за 

темою дослідження, провів обстеження та протезування пацієнтів з включеними 

дефектами зубних рядів, особисто провів клінічні дослідження, здійснив 

інтерпретацію та статистичну обробку результатів ретроспективного аналізу 

медичної документації, лабораторних та клінічних досліджень. Разом з науковим 

керівником визначив мету, завдання, методи дослідження, сформулював наукову 

новизну, висновки та практичні рекомендації. Наукові публікації, доповіді та 

текст дисертації  написані автором особисто. 

Лабораторні дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів 

АМП та напружено-деформованого стану АМП проведені в лабораторії 

біомеханічних систем та композиційних матеріалів Механіко-машинобудівного 

інституту Національного технічного університету «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (керівник лабораторії – к. т. н., доцент  

Шидловський М. С.). 

Апробація результатів дисертації.  Результати  клінічних та 

лабораторних досліджень були оприлюднені на 80-му та 81-му наукових 

медичних конгресах студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» 

(Краматорськ, 2018, 2019); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2018); 75-й Всеукраїнській науковій 

конференції «МEDSCOP 2019» (Полтава, 2019); науково-практичній конференції 
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з міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній 

стоматології» (Чернівці, 2019); дистанційній науково-практичній конференції 

студентів та молодих вчених «Фундаментальная наука в современной медицине» 

(Мінськ, 2019); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній 

освіті» (Кропивницький, 2020); LXXIV Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених «Актуальные проблемы современной 

медицины и фармации – 2020» (Мінськ, 2020); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» 

(Одеса, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опублікована 21 наукова робота, з них 7 

статей, з яких 5 – у наукових фахових виданнях України, 1 – в періодичному 

виданні країни Європейського Союзу, 1 – в профільному науковому журналі, що 

входить до наукометричної бази Scopus; надруковані 10 тез у матеріалах 

конгресів та науково-практичних конференцій, з яких 2 за кордоном; отримано 3 

патенти України на корисну модель та 1 свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 198 

сторінках та складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та 

методів, трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, додатків та списку 

використаної літератури (220 джерел, з яких 85 кирилицею, 135 латиницею). 

Робота містить 14 таблиць і 38 ілюстрацій.  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ АДГЕЗИВНІ МОСТОПОДІБНІ ПРОТЕЗИ: КОНСТРУКТИВНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛІНІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1 Загальна характеристика ортопедичних конструкцій для 

відновлення цілісності зубних рядів  

Часткова втрата зубів значно поширена серед дорослого населення України, 

розповсюдженість дефектів зубних рядів складає від 70% до 95% [1, 2]. 

Основними причинами виникнення таких дефектів вважають ускладнення карієсу 

зубів, патологічні процеси у пародонті та травматичні ушкодження [3].  

Відносно структури дефектів зубних рядів, відомо, що найчастіше 

зустрічаються включені дефекти невеликої довжини [1]. Кількість включених 

дефектів у бічних відділах зубних рядів в 13,4 раза перевищує таку у 

фронтальному відділі, причому найбільша кількість осіб з такими дефектами 

припадає на вік від 35 до 44 років. Часткову вторинну адентію з однаковою 

частотою визначають на верхній та нижній щелепах, у чоловіків та жінок [2].  

Дефекти зубних рядів, які виникли у молодому віці, призводять до розвитку 

незворотних змін у вигляді деформацій зубних дуг, захворювань пародонта та 

дисфункцій скронево-нижньощелепних суглобів, тому вивчення поширеності 

часткової адентії дозволить окреслити основні напрямки профілактики та 

ортопедичної реабілітації і запобігти розвитку подібних ускладнень. 

Для відновлення цілісності зубних рядів у пацієнтів з включеними 

дефектами невеликої довжини застосовують різні ортопедичні конструкції. 

Тривалий час для реабілітації хворих з такими дефектами широко 

використовували мостоподібні протези. Пацієнти швидко адаптуються до цих 

конструкцій, сучасні металокерамічні та суцільнокерамічні протези поєднують 

високі якості міцності та естетичності, майже в повному обсязі відновлюють 

жувальну ефективність [31]. Опорними елементами класичних мостоподібних 

протезів найчастіше виступають повні штучні коронки, використання яких 

передбачає циркулярне препарування твердих тканин опорних зубів на товщину 

матеріалу коронки. Шар твердих тканин, що зішліфовують під естетичні 
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комбіновані та безметалеві штучні коронки, складає, в середньому, 1,5-2,0 мм з 

кожної поверхні опорного зуба. Об’єм видалених, доволі часто інтактних, твердих 

тканин може збільшуватись у разі непаралельності вертикальних стінок опорних 

зубів [32, 33]. Радикальне препарування може призвести до ушкодження та 

запалення пульпи зубів. 

З метою зниження ймовірності розвитку ускладнень під час та після 

препарування виконують низку заходів, серед яких використання постійного 

повітряного та водяного охолодження твердих тканин, виготовлення провізорних 

ортопедичних конструкцій, застосування десенситайзерів тощо [34]. У той же час,  

кількість ускладнень з боку пульпи зубів, особливо у молодих пацієнтів зі 

значним об’ємом внутрішньозубних порожнин, залишається на високому рівні 

[35]. Крім того, залучення зуботехнічних лабораторій або CAD/CAM-технологій 

значно збільшують терміни та вартість ортопедичної реабілітації хворих з 

включеними дефектами зубних рядів, до того ж, традиційні мостоподібні 

конструкції з опорою на штучні коронки майже не підлягають ремонту або 

корекції [8, 35, 36, 37]. 

За іншими підходами протезування пацієнтів відбувається з використанням 

часткових знімних пластинкових протезів. Ці конструкції не потребують 

препарування опорних зубів, є дешевими і гігієнічними, їх можна 

використовувати в якості імедіат-протезування та виготовляти в одне 

відвідування з швидкотвердіючої пластмаси [38]. 

 Знімні пластинкові протези складаються з стандартного гарнітурного 

штучного зуба, пластмасового базису, який вкриває слизову оболонку 

альвеолярного відростка у беззубій ділянці та елементів фіксації, у ролі яких 

частіше виступає кламерна система [39, 40]. Застосування кламерів, особливо в 

ділянках, які відкриваються при посмішці або розмові, значно погіршує 

естетичність таких конструкцій, а перерозподіл жувального тиску на слизову 

оболонку та кістку альвеолярного відростка є нефізіологічним, що, в свою чергу, 

зменшує жувальну ефективність. Наявність великого за площею пластмасового 

базису протезів збільшує терміни адаптації пацієнтів, крім того, недостатня 
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міцність пластмасових складових елементів знімних протезів скорочує строки 

експлуатації подібних конструкцій [8, 41, 42, 43, 44, 45]. 

Найбільш актуальними щодо відновлення цілісності зубних рядів вважають 

конструкції з опорою на імплантати [46]. Застосування таких протезів дозволяє 

відновлювати будь-які дефекти незалежно від їх топографії та довжини. 

Перерозподіл жувального тиску через внутрішньокісткові імплантати є 

фізіологічним та запобігає атрофії альвеолярного відростка. Більше того, 

виходячи з клінічної ситуації, можливе виготовлення як знімних, так і незнімних 

ортопедичних конструкцій, що розширює арсенал конструкцій стосовно 

реабілітації конкретного хворого. За необхідності такі протези можна замінити 

без проведення інвазивних втручань.  

Таким чином, при комплексному підході до лікування з застосуванням 

дентальної імплантації можливо досягти виняткових естетичних та 

функціональних результатів з надійним прогнозом щодо тривалої експлуатації 

протезів з опорою на імплантати [47]. Протипоказаннями до застосування такого 

методу лікування є загальносоматичні захворювання пацієнтів, шкідливі звички, 

низький рівень гігієни та деякі стоматологічні патології [20]. У разі значної 

атрофії альвеолярного відростка або недостатнього об’єму м’яких тканин у 

ділянці відсутніх зубів виникає необхідність у додаткових хірургічних операціях, 

що подовжує терміни та підвищує вартість лікування [48, 49, 50]. 

Останнім часом все більшого розвитку отримує концепція мінімальної 

інвазії при лікуванні та протезуванні пацієнтів з частковою вторинною адентією. 

Сучасні технології дозволяють моделювати реставрації, що є альтернативою 

більш складним  та дороговартісним  ортопедичним конструкціям, які потребують 

значного препарування зубів або хірургічного втручання. Саме тому одним з 

актуальних методів протезування хворих з малими включеними дефектами 

зубних рядів стало виготовлення адгезивних мостоподібних протезів, якими 

прийнято називати конструкції, що фіксуються на опорних зубах за допомогою 

адгезивних систем або композіційних цементів. У літературних джерелах АМП 

також відомі, як мерилендські мостоподібні протези, рочетовські протези, понтіки 



30 
 

тощо. Ці конструкції, як і традиційні мостоподібні протези, складаються з 

проміжної частини та опорних елементів [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58].  

Серед переваг АМП слід відзначити щадне відношення до твердих тканин 

опорних зубів та швидку герметизацію оголеної після препарування поверхні 

дентину, здатність застосовуваних матеріалів створювати міцний адгезивний 

зв’язок з твердими тканинами зубів, виняткову естетику, зносостійкість, легкість 

ремонту та корекції, а також завдяки можливості протезування в одне 

відвідування та виключення лабораторних етапів виготовлення конструкції, 

значну економію часу пацієнта [59, 60, 61, 62, 63, 64]. 

Основними недоліками адгезивних конструкцій вважають недостатню для 

тривалої експлуатації міцність покривного фотокомпозіційного матеріала та 

армуючих елементів, відсутність необхідної жорсткості у разі застосування для 

заміщення включених дефектів зубних рядів значної довжини, високу частоту 

втрати фіксації на одному або двох опорних зубах, залежність адгезивних 

властивостей від стану твердих тканин опорних зубів [22, 65, 66, 67, 68, 69, 70]. 

Показаннями для виготовлення АМП вважають малі включені дефекти 

зубних рядів у фронтальних або бічних відділах зубних рядів. Ці протези 

застосовують і для безпосереднього протезування протягом 48 годин після 

видалення зубів. Слід зважати також на такі умови: молодий вік пацієнтів у 

зв’язку зі великим об’ємом внутрішньозубних порожнин та небезпекою 

випадкової травми пульпи під час препарування опорних зубів під штучні 

коронки, неможливість виготовлення конструкцій з опорою на імплантати через 

соматичні чи стоматологічні захворювання, відмова пацієнтів від препарування 

опорних зубів або хірургічного втручання [71, 72, 73, 74, 75, 76, 77]. 

В той же час, існує низка протипоказань до виготовлення адгезивних 

конструкцій, зокрема, до таких слід віднести значне руйнування опорних зубів та 

їх рухливість, а також використання ендодонтично пролікованих зубів, особливо 

бічної групи, в якості опорних, наявність поширених некаріозних уражень 

опорних зубів, глибокий прикус, треми та діастеми, повороти та нахили опорних 

зубів, парафункціональні звички, захворювання пародонта тяжкого ступеня, 
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патологічна стертість зубів ІІ або ІІІ ступеня, незадовільний рівень гігієни 

порожнини рота тощо [78, 79, 80, 81, 82, 83, 84]. 

Дотепер відсутні чіткі відомості щодо тривалості успішного 

функціонування АМП та можливості їх визначення, як постійних, а не 

тимчасових довготривалих ортопедичних конструкцій. Тим не менш, відомий 

клінічний успіх використання АМП у терміни спостереження 8 років, що робить 

цілком слушним твердження, що АМП є повноцінною альтернативою 

традиційному протезуванню малих включених дефектів зубних рядів [85]. 

Згідно з результатами іншого дослідження, адгезивні мостоподібні протези  

мають клінічну ефективність від 72% до 75% в терміни від 36 до 63 місяців [86]. 

На думку дослідника, армування цих конструкцій скловолоконними матеріалами 

підвищує ефективність протезування, але вирішальною умовою тривалого 

функціонування конструкції є задовільна товщина фотокомпозита у ділянці 

з‘єднання штучного зуба з опорними елементами для упередження переломів 

АМП у цих ділянках. 

Строк користування адгезивними мостоподібними протезами, 

виготовленими за непрямим методом, значною мірою залежить від того, 

наскільки якісно була проведена фіксація конструкції на опорних зубах. 

Встановлено, що проведення попередньої абразивної підготовки опорних 

елементів АМП та твердих тканин опорних зубів перед фіксацією протезів 

запобігає ранньому утворенню крайового забарвлення та збільшує строки 

експлуатації АМП без корекції та ремонту [25, 87, 88, 89, 90]. 

На думку інших авторів, довговічність користування АМП залежить від 

комплексу чинників, а саме, безпомилкового вибору показань до їх виготовлення, 

дизайну ретенційних порожнин, дотримання правил адгезивної техніки та 

оклюзійних співвідношень [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]. 

Piovesan E. M. вважає, що на клінічну ефективність протезування 

адгезивними мостоподібними протезами, виготовлених прямим методом, 

впливають наступні фактори: мануальні навички лікаря-стоматолога, тип та 

кількість армуючих елементів, використання додаткових армуючих елементів, 
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вкладених перпендикулярно до основних, відстань між опорними зубами, яка не 

повинна перевищувати 15 мм [100]. 

З одного боку, відсутня для обґрунтованих  висновків достатня кількість 

довготривалих досліджень АМП. Однак вже проведені дослідження свідчать про 

ускладнення протезування АМП у кількості від 5% до 16% виготовлених 

конструкцій у п’ятирічний період спостереження [101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108]. Ці результати відносяться як до інвазивних, так і до неінвазивних АМП, 

але тільки для пацієнтів без парафункціональних звичок. Van Heuman C. C. 

вказував на клінічну ефективність АМП на рівні 64% протягом п’ятирічного 

періоду спостереження [109]. За останніми даними зарубіжних науковців, 

протягом п’ятирічного періоду спостереження 96% АМП, виготовлених прямим 

методом, функціонують без жодних ускладнень [65, 76].  

Стосовно строків функціонування незнімних мостоподібних та знімних 

пластинкових протезів, встановлено, що через 5 років експлуатації кількість 

металокерамічних мостоподібних протезів з ускладненнями складала 32,3% [110]. 

Частіше реєстрували ускладнення з боку пародонта, а також у вигляді тріщин та 

сколів облицювального матеріалу, порушення цілісності протезів та опорних 

зубів. В такі ж терміни 57,8% знімних протезів потребували заміни внаслідок 

атрофії тканин протезного ложа та невідповідності рельєфу базисів протезів, їх 

переломів та втрати штучних пластмасових зубів тощо [110].  

 

1.2 Адгезивні мостоподібні протези, сучасні матеріали та технології їх 

виготовлення 

У клінічній практиці застосовують прямий і непрямий методи виготовлення 

АМП [20, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118]. Прямий метод передбачає 

моделювання таких ортопедичних конструкцій безпосередньо в порожнині рота 

пацієнта в одне відвідування [17, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125]. Натомість, 

непрямий метод означає залучення в процес виготовлення протезів зуботехнічної 

лабораторії, моделювання відбувається на моделях щелеп, загіпсованих в 

артикулятор, а фіксацію АМП здійснюють у друге відвідування. Перевагами 
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непрямого методу слід вважати можливість прецизійного формування приясенної 

та оклюзійної поверхні штучного зуба, врахування оклюзійних співвідношеннь, 

попереднє припасування АМП на гіпсовій моделі, застосування більш широкого 

спектру облицювальних матеріалів та відсутність потреби в тривалому 

знаходженні пацієнта в стоматологічному кріслі [126, 127, 128, 129, 130]. У той 

же час, залучення зуботехнічної лабораторії призводить до збільшення вартості та 

подовження термінів виготовлення АМП, а якість конструкції значно залежить 

від навичок зубного техніка. Клінічні дослідження протягом тривалого часу 

демонстрували більш високу ефективність протезування АМП, виготовленими 

прямим методом, ніж непрямим [36, 85, 86, 131, 132, 133, 134, 135]. 

Дотепер відсутній єдиний протокол виготовлення АМП прямим методом, 

який, загалом, включає наступні етапи: в опорних зубах препарують ретенційні 

елементи, встановлюють елементи армуючого каркаса, моделюють анатомічну 

форму штучного зуба та відновлюють опорні зуби фотокомпозиційним 

матеріалом. Завершують виготовлення протеза шліфуванням та поліруванням 

усієї конструкції [136, 137]. 

Розроблена значна кількість способів виготовлення АМП прямим та 

непрямим методом [87, 88, 134, 136]. Ці способи відрізняються технікою 

моделювання проміжної частини АМП, дизайном ретенційних елементів, 

матеріалами, що використовують для армування та облицювання конструкцій, 

кількістю та розташуванням армуючих елементів тощо. 

Відомий готовий набір АМП для заміщення різних за локалізацією 

включених дефектів зубних рядів. Такі АМП мають попередньо сформовану 

проміжну частину, виготовлену з фотокомпозиційного матеріалу, та зафіксовану 

у середині фотокомпозита скловолоконну стрічку в якості армуючого елементу. 

Параметри проміжної частини цих АМП розраховані за допомогою комп’ютерної 

програми Statistika 5,0 на підставі відповідних розмірів та форми зубів. 

Використання такої конструкції дозволяє провести необхідну корекцію проміжної 

частини безпосередньо в порожнині рота пацієнта, а саме, корекцію форми, 

кольору, поверхонь, що звернені до слизової оболонки альвеолярного відростка та 
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зубів-антагоністів. За результатами клінічного дослідження були отримані 

позитивні результати застосування таких АМП [138]. 

Зрозуміло, що у клінічній практиці значно більше застосовують не 

стандартні заготовки протезів, а індивідуально виготовлені конструкції, які 

відповідають клінічній ситуації та особливостям зубних рядів конкретної особи. В 

умовах широкого різноманіття армуючих елементів, тим не менш, до 

теперішнього часу не сформовано єдиного погляду відносно доцільності 

використання таких армуючих елементів при виготовленні АМП взагалі, а якщо 

така доцільність буде доведена, то використання яких саме армуючих елементів 

та в яких варіантах є найбільш раціональним та ефективним. Відомі результати 

порівняльного лабораторного дослідження міцності зразків АМП з армуванням та 

без нього, згідно з якими, визначені та обраховані під впливом руйнівних 

навантажень показники міцності відповідних зразків АМП відрізнялися незначно 

[139]. Автори дійшли думки, що скловолоконні армуючі елементи застосовують 

скоріше для зручності при моделюванні АМП прямим методом, ніж для 

поліпшення фізико-механічних характеристик таких конструкцій. Використання 

армуючих каркасів в АМП, що виготовляють непрямим методом, вважається 

недоречним, тому що це суттєво збільшує вартість конструкції. 

Ще один варіант заміщення відсутніх зубів без армування передбачає 

застосування полімерного скла. Автори стверджують, що розроблена методика 

дозволяє не використовувати додаткові армуючі елементи [140]. Полімерне скло 

володіє зменшеною усадкою та високою витривалістю до жувальних 

навантажень. Клінічна ефективність АМП, виготовлених з цього матеріалу, 

складає 90% через 2,5 року спостереження. Цей метод протезування 

позіціонують, як ефективний, щадний та відносно дешевий. 

Протилежну думку відносно необхідності армування адгезивних 

конструкцій має переважна більшість дослідників [141, 142, 143, 144, 145, 146, 

147, 148, 149]. 

Існує думка, що введення будь-якого армуючого каркаса в адгезивну 

конструкцію суттєво збільшує її міцність, причому матеріал каркаса несуттєво 
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впливає на надійність протезів [150]. Для армування усередину конструкцій АМП 

вводять армуючі елементи. Останні розділяють на металеві та неметалеві [71, 

151]. Тривалий час для армування АМП використовували металеві балки, 

виготовлені з ортодонтичного дроту або індивідуально відлиті зі сплавів 

неблагородних металів. Металеві армуючі елементи мають високу міцність та 

еластичність, низьку собівартість [152].  

Відомий спосіб виготовлення АМП з використанням індивідуально відлитої 

металевої балки [153, 154]. Автори стверджують, що спосіб має такі переваги, як 

легкість здійснення, надійну міцність, однак, він відповідає лише мінімальним 

потребам естетики. 

Незважаючи на доступність металевих армуючих елементів, необхідно 

зазначити, що відсутність адгезивного зв’язку між металами та 

фотокомпозиційними матеріалами призводить до відшарування та сколів 

покривних фотокомпозитів, а просвічування армуючого каркаса різко погіршує 

естетичність таких конструкцій, особливо у фронтальних ділянках зубних рядів. 

Представниками неметалевих армуючих систем є вуглецеві, арамідні, 

поліетиленові та скловолоконні матеріали [71, 155, 156, 157]. Волоконні матеріали 

широко використовують в якості ретейнерів після ортодонтичного лікування, для 

шинування рухомих зубів, для відновлення цілісності коронкової частини 

зруйнованих зубів після ендодонтичного лікування. Крім того, у теперішній час 

проводять дослідження відносно застосування волоконних систем в імплантології 

та у складному щелепно-лицевому протезуванні [157, 158, 159]. 

 Враховуючи широкий спектр використання волоконних систем в 

стоматології, до них ставиться низка вимог: відсутність сенсибілізуючої дії, 

високі фізико-механічні характеристики, у тому числі міцність та витривалість до 

навантажень, а також універсальність, зручність у використанні, біосумісність, 

достатні естетичні властивості, які мають бути близькими до таких твердих 

тканин зубів, і, що достатньо важливо, доступність [71, 160, 161]. 

Армуючі волоконні системи поділяють на  імпрегновані та неімпрегновані. 

Існують розбіжності щодо переваг тієї чи іншої групи таких систем [162, 163, 
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164]. У той же час, результати не так давно проведеного клінічного дослідження  

свідчать, що використання імпрегнованої скловолоконної стрічки для армування 

адгезивних мостоподібних протезів дозволяє забезпечити більш високу 

ефективність відновлення цілісності зубних рядів та збільшити строки 

експлуатації АМП, ніж за застосування неімпрегнованих елементів [165]. 

Однак отримані також результати досліджень, в яких преімпрегновані та 

неімпрегновані армуючі елементи продемонстрували однакову витривалість до 

переломів, а критичну роль у міцнісних характеристиках волоконних реставрацій 

відігравав склад покривного фотокомпозита [166]. 

Матеріали армуючих елементів неімпрегнованої групи повинні 

просочуватися полімерами перед використанням, що ускладнює виготовлення 

протеза та сприяє появі можливих дефектів, тобто ефективність протезування 

АМП з армуванням неімпрегнованими армуючими елементами є певною мірою 

залежною від мануальних навичок лікаря та чіткого дотримання алгоритму 

самого процесу імпрегнації. Особливо складні у роботі Connect, Kerr; Ribbond, 

Ribbond; GlasSpan, GlasSpan. При роботі з ними необхідно використовувати 

спеціальні рукавички, щоб не відбулося руйнування оксидованої поверхні 

волокон, спеціальні ножиці. Імпрегновані матеріали, навпаки, не потребують 

спеціальних аксесуарів [88]. 

Тривалий час для армування АМП використовували поліетиленові 

волоконні системи, які давали змогу досягти відмінної естетики та надійної 

міцності цих ортопедичних конструкцій. Вони практично безкольорові, добре 

адаптуються до опорних зубів та візуально зникають під шаром композита [167]. 

Для зручної адаптації таких армуючих елементів у порожнинах запропоновано 

використовувати інструменти StickCarier для фіксації та StickStepner для 

запобігання завчасної полімерізації поліетиленових волокон [168].  

 Найбільш розповсюдженими в сучасній стоматології є скловолоконні 

армуючі елементи. Поєднання чудової естетичності та високої міцності, здатності 

до формування адгезивного зв’язку з покривним фотокомпозитом та модуля 

пружності, подібного до такого твердих тканин зубів, легкість у користуванні 
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вигідно відрізняють скловолокно від інших волоконних армуючих елементів [169, 

170, 171]. Крім того, шляхом лабораторного дослідження доведено, що 

використання преімпрегнованих скловолоконних армуючих елементів прямо 

підвищує міцність АМП, порівняно з поліетиленовими волокнами  [49, 128]. 

В Україні сертифіковані такі скловолоконні системи для армування АМП: 

EverStick C&B, GC; Jen Fiber bulk kit, Jendental; Jen Fiber Rope&Tape, Jendental; 

Dentapreg Bridge, DENTAPREG; Interlig, Angelus; Полиглас, ЭСТА [172, 173, 174]. 

Для визначення оптимального способу армування було проведено низку 

лабораторних досліджень, у ході яких визначали кращий матеріал та форму 

армуючих елементів, кількість та варіанти їх укладання. Основними методами 

випробування були механічні, тобто дослідження міцності на згинання, 

діаметральний розрив, розтяг, зсув тощо.  Незалежно від методу випробовування, 

результатами таких досліджень були показники максимального руйнівного 

навантаження та деформації, що виникали в зразках різної форми під час дії 

поступово зростаючого навантаження. На підставі цих результатів вдавалося 

обрахувати значення лише фізико-механічних властивостей зразків в умовах, 

віддалених від клінічних, та порівняти їх між собою. 

Дослідження порогових навантажень мостоподібних протезів, виготовлених 

з різних матеріалів, з двома опорами та одним штучним зубом продемонстрували, 

що металокерамічні конструкції з опорними штучними коронками мають 

витривалість до порогових навантажень 1140 Н, у той час, як аналогічні за 

формою та ретенційними елементами конструкції з армуванням скловолоконними 

стрічками витримують 1208 Н. Конструкції з EverStick C&B, GC, що виконані з 

ретенційними елементами у вигляді ящикоподібних порожнин, демонстрували 

результат навіть 1686 Н, що майже у 1,5 раза більше, ніж відповідний показник 

металокерамічних протезів [175].  

Відомо, що найбільший стрес під час вертикального навантаження АМП 

концентрується в ділянці приясенної частини штучного зуба, тому сформовано 

підхід, за яким армуючі елементи у вигляді скловолоконних стрічок вигинають у 

напрямку альвеолярного відростка [176]. У той же час, у лабораторному 
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дослідженні шести конструкцій АМП з різними типами армування найвищу 

міцність на згинання мали ті конструкції, армування яких проводили двома 

скловолоконними стрічками, встановленими перпендикулярно до альвеолярного 

відростка та вигнутими у вестибуло-оральному напрямку [17]. 

У лабораторних умовах було встановлено максимальне навантаження, при 

якому була порушена фіксація зразків АМП з армуванням металевою балкою на 

видалених опорних зубах, це навантаження дорівнювало 1350 Н [177]. 

Порушення фіксації частіше спостерігали на одному з опорних зубів. Для 

волоконних АМП максимальне навантаження дорівнювало 970 Н, тобто майже на 

400 Н нижче, причому у всіх випадках була порушена цілісність протезів зі 

збереженням їх фіксації. 

Найбільшу міцність за методом 3-точкового згинання встановили у зразках 

АМП, армованих преімпрегнованими скловолоконними елементами, при цьому 

мінімальні показники міцності на згинання демонстрували зразки без армування 

[178]. В іншому дослідженні, що стосувалося зразків фотокомпозиційного 

матеріалу з армуванням різними скловолоконними елементами, найкращі 

результати, з точки зору витривалості до навантаження, мали зразки, армовані 

трьома імпрегнованими скловолоконними стрічками, розташованими 

горизонтально, з діаметром 0,3х3,0 мм, завдяки максимальній площі поперечного 

перерізу армуючих елементів та, відповідно, найбільшій площі з’єднання каркаса 

з фотокомпозитом [165]. 

Згідно з результатами декількох досліджень фізико-механічних 

характеристик зразків армованого фотокомпозита, встановлено, що чим більшим 

є питомий об’єм армуючого каркаса відносно об’єму покривного матеріалу, тим 

вищою є міцність конструкції АМП, а переломи і відшарування фотокомпозита 

частіше виникають у слабких місцях протезів, наприклад, у ділянках з’єднання 

штучного зуба з ретенційними елементами [17, 19, 96, 179]. 

Вищевказані лабораторні дослідження не враховують клінічних умов, в 

яких експлуатують АМП, зокрема, циклічного жувального навантаження, його 

різноспрямованості, геометричних параметрів твердих і м’яких тканин протезного 
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ложа, амортизуючу функцію пародонта та кістки альвеолярного відростка тощо. 

Тому з метою вибору конструкції АМП для конкретного пацієнта доцільно 

впроваджувати сучасні методи, які дозволяють проводити проєктування 

адгезивних мостоподібних протезів в умовах, що імітують клінічні. Таким 

методом вважають дослідження напружено-деформованих станів, що виникають 

у різних конструкціях зубних протезів, за допомогою створення імітаційних 

комп’ютерних моделей [14, 17, 19]. Зазвичай такі моделі максимально спрощені, 

тобто складаються лише з опорних зубів та самої конструкції зубного протеза, 

причому розміри та форму зубів проєктують за середніми даними, а модель є 

двомірною [92].  

Можливим шляхом для максимально реалістичного відтворення умов 

порожнини рота пацієнта та прогнозування ефективності будь-якої конструкції 

АМП є перенесення індивідуальних даних комп’ютерної томографії щелеп 

хворого до програмного середовища з наступним моделюванням АМП та 

імітацією дії на нього різноспрямованих навантажень. Таке дослідження 

дозволить не тільки визначити ділянки концентрацій напружень у протезах, а й 

встановити коефіцієнти запасу міцності для їх складових елементів, що, в свою 

чергу, дасть змогу провести корекцію плану ортопедичної реабілітації та 

підвищити ефективність протезування. 

При обґрунтуванні вибору скловолоконних армуючих елементів для 

виготовлення АМП потрібно звернути увагу на ступінь оптичної щільності балок 

та їх товщину, а також залежно від втрат інтенсивності світлового потоку, які 

можуть бути передбачені, обирати джерело світлового потоку для полімеризації, 

тобто світлодіодний фотополімеризатор повинен мати достатню вихідну 

інтенсивність для забезпечення достатнього ступеня отвердіння реставраційного, 

зокрема, фотокомпозиційного, матеріалу [180]. 

При плануванні дизайну укладання армуючих елементів необхідно 

враховувати біомеханіку фронтальних зубів. Для стабілізації конструкції по 

відношенню до трансверзальних навантажень каркас повинен мати одну частину, 

як опору вестибулярної стінки, іншу – як опору оральної стінки. Системи у 



40 
 

вигляді стрічок є більш стабільними, і тому більш бажаними. Оптимальною є 

стрічка, яка має ширину 2 мм та товщину до 0,5 мм, дозволяє проводити безпечне 

препарування на незначну глибину, демонструє високі фізико-механічні 

властивості, є зручною для формування штучного зуба [181]. Зважаючи на 

зазначене, у клінічних умовах для протезування включених дефектів зубних рядів 

у фронтальному відділі для армування АМП найчастіше використовують саме 

одну скловолоконну стрічку, вкладену перпендикулярно до альвеолярного 

відростка [20].  

Протезування дефектів зубного ряду у бічній ділянці вимагає підвищеної 

міцності мостоподібного протеза, що буде відновлювати жувальну функцію. Саме 

тому доцільно використовувати АМП, що містить два армуючі елементи. 

Розташування їх у взаємоперпендикулярних напрямках забезпечує оптимальні 

умови для формування штучного зуба, а також збільшує витривалість до 

жувального навантаження [150]. 

При заміщенні зуба з значним вертикальним розміром (більше 8 мм) 

необхідно формувати додатковий опорний елемент-антиопрокидач. Такий 

елемент дозволяє компенсувати значне горизонтальне навантаження та не 

перешкоджає естетичному відновленню структури зуба. При протезуванні 

дефектів у бічних ділянках створюють вигин волоконних елементів у 

вестибулярному та оральному напрямках [182]. 

Обирати конфігурацію армуючих елементів АМП слід залежно від клінічної 

ситуації, що дозволяє суттєво збільшити якість адгезивних волоконних 

конструкцій, максимально наблизити їх зовнішній вигляд до природних зубів 

пацієнтів, а також покращити характеристики міцності. Якщо дефект 

локалізується у фронтальній ділянці, рекомендовано застосування вертикально 

розташованої скловолоконної армуючої стрічки, перпендикулярно до гребеня 

альвеолярного відростка, для забезпечення достатньої площі для моделювання 

основи фронтальних зубів. У випадку відсутності премоляра бажано  

горизонтальне розташування скловолоконної стрічки, паралельно до 

альвеолярного гребеня, збільшуючи, таким чином, витривалість до вертикального 
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навантаження при жуванні. Для заміщення відсутнього моляра пропонується 

зміцнена конструкція з двома стрічками, розташованими паралельно або 

перпендикулярно одна до одної. Після двох років клінічного дослідження у разі 

диференційованого підходу до армування 92% АМП функціонували без 

ускладнень, у той час, як при застосуванні стандартної техніки з використанням 

однієї скловолоконної стрічки ефективність відновлення цілісності зубних рядів 

АМП дорівнювала лише 39% [50, 183, 184]. 

В іншому дослідженні для підвищення міцності АМП рекомендується в 

ділянці проміжної частини зав’язувати вузол зі скловолоконного шнура Полиглас, 

ЭСТА, або встановлювати у зоні моделювання штучного зуба шматочки 

скловолоконної стрічки у поперечному напрямку [78]. Автор вважає, що в таких 

конструкціях зменшені ризики сколів покривного фотокомпозиційного матеріалу 

через більшу кількість армуючих елементів, які сприятливо розподіляють 

жувальне навантаження.  

Ще одним запропонованим варіантом розташування армуючих елементів 

АМП у бічній ділянці є використання трьох преімпрегнованих скловолоконних 

стрічок, розведених у різних напрямках [72]. Результати клінічних досліджень 

авторів виявили найкращі показники ефективності саме у тих АМП, які були 

виготовлені за розробленим способом. 

Одним  з недавніх досягнень в області адгезивного протезування стало 

впровадження армуючих елементів, виконаних з Е-скловолокна, яке 

виготовляють з алюмоборсилікатного скла. Останні дослідження підтверджують, 

що Е-скловолокнам доступні широкі підтримуючі якості в умовах відносно 

інтенсивної вологості та хімічної агресивності оточуючого середовища [141, 185]. 

Незважаючи на багаторічну історію впровадження АМП у клінічну 

практику, так і не сформовано єдиного погляду на оптимальний дизайн 

ретенційних елементів для фіксації таких протезів на опорних зубах [66, 186]. 

Відомо, що мінімальна інвазивність є однією з переваг АМП над традиційними 

мостоподібними конструкціями з опорою на штучні коронки. Об’єм видалених 

твердих тканин при препаруванні опорних зубів під ретенційні елементи АМП 
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складає, в середньому, 5,09% від об’єму твердих тканин цих зубів, препарування 

під вкладки призводить до втрати приблизно 15,52% об’єму твердих тканин, під 

литі та комбіновані металокерамічні і металопластмасові коронки – 44,27%, що у 

8,7 раза більше, ніж під ретенційні елементи АМП [168]. 

Важливо знати, що препарування опорних зубів при виготовленні АМП 

призводить до певних змін в їх пульпі, що підтверджується достовірним 

збільшенням показників електроодонтометрії (ЕОД) зубів [119]. При цьому зміни 

носять функціонально-зворотній характер, що в подальшому призводить до 

зниження показників ЕОД до рівня, який є визначеним для зубів  з реставрацією 

(пломбою). ЕОД опорних зубів при виготовленні адгезивних конструкцій 

дозволяє вирішувати питання щодо планування і проведення підготовчих заходів 

ендодонтичного профілю, а також забезпечити контроль якості препарування 

твердих тканин опорних зубів [119].  

Найбільш щадною конструкцією можна вважати АМП консольного типу, 

тобто з односторонньою фіксацією [187]. Такі протези можуть фіксуватися на 

опорному зубі за допомогою адгезивних накладок або вкладок. Вибір 

ретенційного елемента залежить від стану твердих тканин: за наявність інтактного 

опорного зуба рекомендований ретенційний елемент у вигляді адгезивної 

накладки, якщо ж опорний зуб з каріозною порожниною або пломбою, тоді 

рекомендується вкладка. Подібні АМП слід використовувати за певних 

відмінностей у мікрорухливості зубів, які межують з дефектом [187]. 

На думку інших дослідників, найбільш надійним ретенційним елементом 

АМП є вкладка в порожнині типу МОД для премолярів та типу МО для молярів 

[119]. За результатами клінічних досліджень виявлено, що потовщення 

оклюзійної частини вкладки до 2 мм збільшує її міцність у 1,6 раза,  порівняно з 

товщиною вкладки 1 мм, а подвійне збільшення питомого об’єму 

скловолоконного армування зміцнює АМП у 1,3 раза. Клінічна ефективність 

АМП за 4 роки спостереження, відповідно до результатів авторів, склала 89%. 

Для визначення ширини ретенційної порожнини в опорному зубі 

рекомендується додавати до ширини армуючого елемента 1-1,5 мм, залежно від 
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групової приналежності зуба та вираженості його анатомічної форми [49]. Щодо 

глибини порожнини, то вона повинна розташовуватись у межах емалі або 

поверхневих шарів дентину. Стосовно довжини, автор пропонує подовжувати 

порожнину за середину коронкових частин опорних зубів. 

У випадках, коли опорні зуби є інтактними, рекомендовано препарувати 

канавки на контактних поверхнях глибиною 1,5-2 мм. Якщо в опорних зубах є 

каріозні ураження або реставрації, ретенційні елементи формують у вигляді 

ящикоподібних порожнин ІІ класу за Блеком [78]. 

За результатами клінічних досліджень зарубіжних вчених, клінічна 

ефективність АМП, зафіксованих на опорних зубах з класичними 

ящикоподібними порожнинами з мінімальною конусністю вертикальних стінок, 

складає 95% через 4,3 роки спостереження [92, 175]. Втім, в іншому дослідженні 

цей самий показник складав лише 75% через 3 роки експлуатації аналогічних 

конструкцій [185]. 

Згідно з результатами дворічного дослідження клінічного стану АМП, 

найбільша кількість ускладнень була виявлена у пацієнтів, яким для фіксації 

адгезивних конструкцій створювали традиційні ящикоподібні ретенційні 

порожнини ІІ класу за Блеком. Натомість, найвищу клінічну ефективність 

визначали у хворих з АМП, які фіксували у ретенційних порожнинах з 

конвергуючими стінками в дентині та прямовисними в емалі. За думкою 

розробників, така конструкція з відносно невеликим об’ємом препарування 

твердих тканин опорних зубів є оптимальною та дозволяє забезпечити високу 

анатомо-функціональну та естетичну ефективність протезування малих 

включених дефектів у боковій ділянці зубних рядів [188, 189]. 

Існує підхід щодо формування ретенційних пропилів в опорних зубах для 

фіксації АМП з використанням борів, що нагадують голку дуже маленького 

діаметру з середньою або низькою абразивністю [48]. Автори підкреслюють, що 

чим тонше пропил, тим міцніше буде ретенція конструкції. Препарування 

виконується паралельно до продольних вісей коронкових частин опорних зубів. 

Рекомендовано робити від одного до чотирьох пропилів, відповідно до групової 
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належності зуба. Для молярів оптимальною кількістю є три або чотири пропили, 

для премолярів, ікол та різців верхньої щелепи – два, для нижніх різців – один. 

Згідно з результатами клінічного дослідження, саме такий дизайн ретенційних 

елементів в опорних зубах забезпечує найкращу фіксацію АМП [48]. 

Ще одним відомим дизайном ретенційних елементів є препарування 

додаткових пропилів у ділянці кінцевих відрізків армуючих елементів. За думкою 

розробника, такі пропили значно підвищують міцність конструкції [150]. 

Запропонований також спосіб препарування ретенційних порожнин з 

заглибленнями для парапульпарних скловолоконних штифтів [190]. Заглиблення 

в приясенних стінках порожнин глибиною 2 мм вкривають шаром текучого 

фотокомпозита, скрізь який встановлюють скловолоконні штифти, причому 

діаметр та кількість загиблень залежать від вираженості анатомічної форми зуба.  

Для визначення клінічного стану АМП використовують різні системи 

оцінювання. Представлені в наукових джерелах системи оцінки містять значну 

кількість критерієв та категорій, є громіздкими та складними у використанні в 

клінічній практиці, а деякі вимагають залучення додаткових аксесуарів. Так, для 

оцінки якості виготовлених АМП рекомендують застосовувати оптичні пристрої: 

бінокулярну лупу, інтраоральну відеокамеру та цифровий фотоапарат. Останній 

надає можливість отримати найбільш чітке зображення, яке можна збільшувати 

на екрані монітора для виявлення найтонкіших деталей та встановлення відхилень 

у функціонуванні протезів на ранніх строках [191]. 

Адгезивні мостоподібні протези – високоестетичні конструкції, що 

забезпечують профілактично щадне відношення до твердих тканин опорних зубів, 

біомеханічне відновлення функції зубного ряду, оскільки фіксуюча система 

конструкції розташовується з урахуванням вісі зуба, а жувальне навантаження 

рівномірно розподіляється між зубами [151]. Застосування АМП значно збільшує 

можливості відновлення цілісності зубних рядів без участі зуботехнічної 

лабораторії. Армуючі елементи, занурені всередину фотокомпозита, коректна 

реставрація опорних і відсутніх зубів дозволяють отримати високий естетичний та 

функціональний результат [111, 192, 193]. 
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Кількість довгострокових досліджень клінічної ефективності протезування 

АМП з різними варіантами армування, є, на жаль, дотепер недостатньою, однак, 

враховуючи високі показники фізико-механічних характеристик сучасних 

армуючих елементів, цілком можливо переглянути відношення до АМП, як тільки 

до тимчасових конструкцій, та очікувати від таких протезів довгострокового 

функціонування, особливо, коли вони виготовлені за прямим методом [52, 175]. 

Аналіз наукової літератури показав очевидні переваги адгезивних 

мостоподібних протезів над традиційними ортопедичними конструкціями для 

протезування включених дефектів зубних рядів невеликої довжини. У той же час, 

ці конструкції мають певні недоліки. Залишаються невірішеними питання щодо 

оптимального варіанту укладання армуючого каркаса, дизайну ретенційних 

елементів в опорних зубах, оцінки якості та прогнозування строків експлуатації 

адгезивних конструкцій. Розв’язання цих завдань шляхом проведення 

лабораторних та клінічних досліджень за сучасними високоінформативними 

методами, пошук нових підходів та удосконалень дозволить запропонувати 

оптимальну конструкцію адгезивних мостоподібних протезів і, таким чином, 

підвищити клінічну ефективність відновлення цілісності зубних рядів. 

Представлена інформація опублікована в друкованих роботах: 

1. Удод ОА, Помпій ОО. Сучасні технології та конструкційні особливості 

адгезивних мостоподібних протезів. Вісник проблем біології і медицини. 2018; 

2(144): 68-73. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Матеріали ретроспективного аналізу поширеності дефектів зубних 

рядів і методів їх протезування у мешканців Луганської області 

Для проведення аналізу було відібрано 500 амбулаторних карт 

стоматологічних хворих (ф. 043/о), які звернулись по стоматологічну допомогу до 

ортопедичного відділення стоматологічної поліклініки КУ «Сєвєродонецька 

міська багатопрофільна лікарня» протягом 2017 року. Всі амбулаторні карти були 

розділені на чотири групи, в залежності від віку пацієнтів. До І групи увійшли 

карти 76 пацієнтів (15,2% від загальної кількості), з яких було 45 чоловіків та 31 

жінка віком від 21 до 30 років, ІІ групу складали карти 161 особи (32,2%), а саме, 

80 чоловіків і 81 жінка віком від 31 до 40 років, ІІІ групу – 169 карт хворих 

(33,8%), зокрема, 82 чоловіка та 87 жінок віком від 41 до 50 років, в IV групі були 

амбулаторні карти 94 пацієнтів (18,8%), з яких 45 чоловіків і 49 жінок віком від 51 

року та більше (рис. 2.1). Для усього масиву та кожної вікової групи визначали 

поширеність дефектів зубних рядів та їх локалізацію. 

Рис. 2.1 Розподіл амбулаторних карт за віком пацієнтів, абс. 

 

З метою вивчення найбільш поширених методів протезування дефектів 

зубних рядів у мешканців Луганської області були вивчені звіти 14 комунальних 
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міських та районних стоматологічних закладів охорони здоров’я (ф. №20) за 2017 

рік. Шляхом ретроспективного аналізу визначали загальну кількість та структуру 

ортопедичних конструкцій, що виготовляли для відновлення цілісності зубних 

рядів, чисельне співвідношення виготовлених знімних протезів до незнімних. 

Крім того, був проведений аналіз кількості та структури зубних протезів, 

виготовлених для реабілітації пацієнтів у приватному стоматологічному закладі 

міста Сєвєродонецька «Естетік-центр» у 2017 році. 

Щоб охарактеризувати методи безпосереднього зубного протезування 

мешканців регіону, був проведений ретроспективний аналіз 276 амбулаторних 

карт стоматологічних хворих (ф. №043/о), які звернулись до трьох приватних 

стоматологічних закладів міста Сєвєродонецька в 2016 році. Згідно з даними, 

представленими в амбулаторних картах, визначали тимчасові ортопедичні 

конструкції, що використовували для заміщення дефектів зубних рядів протягом 

48 годин після видалення зубів, строки експлуатації таких протезів та можливі 

ускладнення, які виникали протягом їх функціонування. 

Отримані результати ретроспективного аналізу медичної документації 

стоматологічних закладів наводили у вигляді абсолютних значень та відсотків. 

 

2.2 Матеріали лабораторних досліджень 

З метою вивчення характеристик міцності на згинання фотокомпозиційного 

матеріалу з різними варіантами армування було виготовлено 30 зразків з 

фотокомпозита Filtek Ultimate, 3M ESPE, розмірами 25,0х5,0х5,0 мм. Для 

формування зразків використовували металевий шаблон з відповідними 

розмірами, який заповнювали фотокомпозиційним матеріалом, усередину якого 

занурювали різні армуючі елементи. Металевий шаблон закривали з обох боків 

скляними пластинами, притискали затискачем та проводили опромінення світлом 

стоматологічного фотополімеризатора з двох боків [194, 195].  

Залежно від варіанту армування, зразки поділили на три групи, по 10 зразків 

у кожній. До І групи віднесли зразки з армуванням двома преімпрегнованими 

скловолоконними стрічками Interlig, Angelus, з поперечними розмірами 0,2х2,0 
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мм, укладеними горизонтально паралельно одна до одної. Зразки ІІ групи 

армували двома преімпрегнованими скловолоконними балками JenFiberBulk №3, 

Jendental, діаметром 1,8 мм, розташованими одна над однією. Для армування 

зразків ІІІ групи використовували преімпрегновану скловолоконну стрічку 

Interlig, Angelus, та вкладену зверху неї у тому ж напрямку преімпрегновану балку 

JenFiberBulk №3, Jendental, з відповідними параметрами. Ідентичність розмірів 

зразків вимірювали мікрометром з точністю до 0,01 мм. Перед проведенням 

дослідження всі 30 зразків занурювали в дистильовану воду та зберігали протягом 

24 годин. 

Для вивчення впливу дизайну ретенційних порожнин на міцність фіксації 

армованого фотокомпозиційного матеріалу до твердих тканин зубів було 

виготовлено 20 зразків наступним чином. Інтактні треті нижні моляри, що були 

видалені за ортодонтичними показаннями, розрізали навпіл у трансверзальному 

напрямку. Кожний з фрагментів фіксували у швидкотвердіючій пластмасі так, 

щоб його поверхня вистояла над горизонтальним рівнем пластмаси на 2 мм, при 

цьому поверхня емалі діаметром 4-5 мм була вільною від пластмаси.  

Зразки були розділені на 2 групи, по 10 зразків у кожній. У зразках І групи 

проводили препарування контактних та жувальних поверхонь у вигляді 

ящикоподібних порожнин ІІ класу за Блеком з заокругленими кутами. Ретенційні 

порожнини в зразках ІІ групи виконували за розробленим способом, тобто після 

препарування на контактних та жувальних поверхнях традиційних 

ящикоподібних порожнин з заокругленими кутами, виконували додаткові 

занурення в приясенних третинах вертикальних стінок створених порожнин. Для 

препарування ідентичних за розмірами та формою додаткових занурень 

використовували алмазні маркувальні бори з висотою та товщиною робочої 

частини в 1 мм. 

Стінки та дно відпрепарованих порожнин в усіх зразках обробляли гелем 

для протравлення, який потім ретельно видаляли струменем води. Після 

висушування поверхонь створених порожнин наносили адгезивну систему V 

покоління Adper Single Bond 2, 3M ESPE, та проводили полімеризацію світлом 
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стоматологічного фотополімеризатора, згідно з рекомендаціями фірми-виробника. 

На приясенні стінки ретенційних порожнин з метою створення суперадаптивного 

шару тонким шаром наносили текучий фотокомпозиційний матеріал та вкладали 

у нього скловолоконну стрічку у горизонтальному напрямку, паралельному до 

приясенної стінки, наносили другий шар текучого фотокомпозита, встановлювали 

скловолоконну балку у тому ж напрямку та проводили світлову полімеризацію. 

Таким чином, частина скловолоконних армуючих елементів, а саме, 2 мм 

знаходилася у відпрепарованих порожнинах, а інша частина – 3 мм виступала над 

поверхнею емалі. Далі проводили реставрацію ретенційних порожнин 

нанонаповненим фотокомпозиційним матеріалом, з якого моделювали циліндр 

висотою 3 мм та діаметром 3 мм навколо виступаючих армуючих елементів. Для 

стандартизації розмірів циліндрів використовували форму з еластичного 

силіконового матеріалу. Після виготовлення зразки зберігали у дистильованій 

воді протягом 24 годин.  

Вивчення міцності адгезивного зв’язку між фотокомпозиційним матеріалом 

та твердими тканинами зубів проводили на зразках, виготовлених наступним 

чином. Для дослідження були відібрані 80 інтактних третіх нижніх та верхніх 

молярів, видалених за ортодонтичними показаннями. Кожний видалений зуб 

фіксували в розробленому пристрої для визначення міцності адгезивного зв’язку  

з використанням швидкотвердіючої пластмаси так, щоб його вестибулярна 

поверхня була вільною від пластмаси [196]. Використовуючи форму з 

силіконового матеріалу, після відповідної адгезивної підготовки на вестибулярній 

поверхні моделювали циліндр з нанонаповненого фотокомпозита, висотою 3 мм 

та діаметром 3 мм [194].  

Залежно від використаної адгезивної системи та техніки адгезивної 

підготовки, зразки поділили на 4 групи, по 20 зразків у кожній. Для виготовлення 

зразків І групи вільну від пластмаси поверхню зуба обробляли гелем для 

протравлення емалі протягом 30 с. Після видалення гелю водою та висушування 

на цю ділянку наносили універсальну адгезивну систему Single Bond Universal, 

3M ESPE. При створенні зразків ІІ групи застосували таку ж універсальну 
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адгезивну систему, але без попереднього кислотного протравлювання поверхні 

емалі, тобто за технікою «самопротравлювання». На емаль зубів ІІІ групи 

проводили аплікацію самопротравлюючої адгезивної системи VII покоління 

Adper Easy One, 3M ESPE. У зразках IV групи, як і в зразках І групи, проводили 

протравлення поверхні емалі видалених молярів, але використовували 

нанонаповнену адгезивну систему V покоління Adper Single Bond 2, 3M ESPE. 

Згідно з інструкцією фірми-виробника, нанесені адгезивні системи підсушували 

слабким струменем повітря протягом 10 с та проводили полімеризацію світлом 

стоматологічного фотополімеризатора впродовж 10 с. Усі зазначені 80 зразків 

також зберігали протягом 24 годин у дистильованій воді перед проведенням 

дослідження.  

Для вивчення напружено-деформованих станів (НДС), що виникають в 

конструкціях адгезивних мостоподібних протезів з різними варіантами 

армування, під час дії різноспрямованих навантажень у віртуальне комп’ютерне 

середовище були перенесені геометричні характеристики сегмента нижньої 

щелепи пацієнта з включеним дефектом зубного ряду після отримання 

відповідної інформованої згоди хворого. Зазначений сегмент нижньої щелепи 

включав кортикальну та губчасту кісткові тканини щелепи, волокна періодонта, 

другий премоляр, другий моляр та адгезивний мостоподібний протез з різними 

варіантами армування, зафіксований на цих зубах.  

При створенні моделі І конструкції адгезивного мостоподібного протеза в 

якості армуючого каркасу використовували фізико-механічні характеристики 

двох преімпрегнованих скловолоконних стрічок шириною 2 мм та товщиною 0,2 

мм, укладених у горизонтальному напрямку паралельно одна до одної. Для моделі 

ІІ армуючий каркас імітували у вигляді двох паралельних преімпрегнованих 

скловолоконних балок діаметром 1,8 мм. Армування моделі ІІІ виконували з 

застосуванням скловолоконної стрічки та вкладеної над нею у тому ж напрямку 

скловолоконної балки. Параметри армуючих елементів були такими, як у 

імітаційних моделях І та ІІ. Відновлення анатомічної форми опорних та 

втраченого зуба проводили нанонаповненим фотокомпозиційним матеріалом, а 
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для зручної адаптації елементів армуючого каркаса і створення суперадаптивного 

шару на приясенних стінках ретенційних порожнин використовували 

характеристики текучого фотокомпозита. 

Для імітаційного моделювання АМП визначали його структуру з різними 

типами армування вищезазначеними скловолоконними елементами в товщі 

фотокомпозиційного матеріалу (рис. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Імітаційні комп’ютерні моделі І (а), ІІ (б), ІІІ (в) конструкцій 

адгезивних мостоподібних протезів 
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Механічні та міцнісні властивості тканин біологічного походження були 

визначені за літературними даними щодо результатів експериментальних 

досліджень, а скловолоконних армуючих елементів та фотокомпозиційних 

матеріалів – за даними фірм-виробників (табл. 2.1) [197, 198, 199, 200]. 

 

Таблиця 2.1 

Механічні та міцнісні властивості біологічних тканин та матеріалів, що 

використовували для імітаційних моделей 

 

Завдання розмірів скінченних елементів (СЕ) в областях високих градієнтів 

напружень співвідносили, як 1:3 до геометричних характеристик скловолоконної 

стрічки товщиною 0,2 мм. Вибір такого розміру СЕ в зоні взаємодії армуючих 

елементів з фотокомпозиційним матеріалом забезпечував необхідну точність 

обчислення компонентів НДС, які контролювали збіжністю результатів обчислень 

в точках протезу на контрольній імітаційній моделі. 

Дискретизацію моделей неоднорідних за структурою та механічними 

характеристиками складових елементів АМП, зубів і нижньої щелепи проводили 

в декартовій системі координат програми ANSYS 12.1 з використанням десяти- і 

Назва Модуль 

пружності Е, 

МПа 

Коефіцієнт 

Пуассона, ν 

Міцність на 

розтяг, МПа 

Кортикальна кістка 10000 0,25 100 

Губчаста кістка 1000 0,3 11 

Періодонт 35 0,47 - 

Дентин 17600 0,28 17 

Емаль 80000 0,3 - 

Скловолоконна балка Jen 

Fiber Bulk №3, Jendental 

50000 0,35 1250 

Скловолоконна стрічка 

Interlig, Angelus 

85000 0,35 245 

Текучий фотокомпозит 

Filtek Ultimate Flowable, 3M 

ESPE 

12000 0,3 142 

Фотокомпозит Filtek 

Ultimate, 3M ESPE 

11500 0,25 - 
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п'ятнадцяти вузлових 3D-скінченних елементів з трьома ступенями вільності в 

кожному вузлі (рис. 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Тривимірна модель АМП та сегменту нижньої щелепи, 

утворена 220 186 СЕ та 192 135 вузлами 

 

Перед розрахунком напружено-деформованих станів трьох моделей 

адгезивних протезів проводили тестування кожної з імітаційних моделей з трьома 

типами силового навантаження конструкції, перевірку на адекватність, корекцію 

інструментами і методами системи ANSYS 12.1, оптимізацію скінченно-

елементної сітки на наявність дефектів за якістю СЕ та оцінку збіжності 

чисельних результатів. 

 

2.3 Методи лабораторних досліджень 

2.3.1 Методика дослідження характеристик міцності на згинання 

зразків армованого фотокомпозиційного матеріалу 

Дослідження зразків методом трьохточкового згинання проводили на 

універсальній випробувальній машині TIRATEST-2151. Після виймання зразків з 

дистильованої води їх розташовували та фіксували у пристрої випробувальної 

машини, який складався з двох нерухомих стрижнів діаметром 2 мм, 

розташованих на відстані 20 мм один від одного. Рухомий третій стрижень 

діаметром 2 мм був розташований паралельно першим двом та посередині між 
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зазначеними стрижнями. Швидкість руху траверси випробувальної машини 

складала 0,75+0,25 мм/хв (рис. 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Зразок армованого фотокомпозита І групи в момент повного 

руйнування 

 

Кожен випробуваний зразок навантажували до моменту руйнування 

фотокомопозита та повного руйнування зразка. Навантаження, за якого 

відбувалося руйнування, та деформацію зразків реєстрували у вигляді діаграми 

«навантаження-деформація» (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Діаграма «навантаження-деформація» під час дії руйнівного 

навантаження на зразок І групи 

 

Після отримання результатів руйнівного навантаження та деформації 

обчислювали показники міцності на згинання, модуля пружності та пружності 

при згинанні.  
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Міцність на згинання  σз, МПа, вираховували за формулою (2.1): 

  σЗ =
3FL

2bh²
,                                                           (2.1) 

 де F – навантаження, за якого відбулося руйнування фотокомпозита або 

повне руйнування зразка, Н;  

 L – відстань між опорами, яка дорівнювала 20 мм; 

 b – ширина зразка, що дорівнювала 5 мм; 

 h – висота зразка, яка також дорівнювала 5 мм. 

 Модуль пружності  E, МПа, з’ясовували за формулою (2.2): 

                                           E =
F1L3

4bh 
3

d
,                                                            (2.2) 

 де F1 – навантаження в ділянці пружної деформації зразка, обране на прямій 

діаграми «навантаження-деформація», Н; 

 L – відстань між опорами, яка дорівнювала 20 мм; 

 b – ширина зразка, що дорівнювала 5 мм; 

 h – висота зразка, яка також дорівнювала 5 мм; 

 d – деформація при обраному навантаженні F1. 

 Для визначення пружності при згинанні N, МПа, використовували наступну 

формулу (2.3): 

                                                      𝑁 = (�̅� × 0,0025) + 40,  (2.3) 

 де �̅�– середнє арифметичне значення модуля пружності при згинанні для 

десяти зразків однієї групи; 

0,0025 – безрозмірний коефіцієнт; 

40 – константа, відповідна значенню межі пропорційності при згинанні, 

МПа. 

 

2.3.2 Методика визначення міцності зв’язку між армованим 

фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів при різних 

дизайнах ретенційних порожнин 

Для визначення міцності зв’язку між армованим фотокомпозиційним 

матеріалом та твердими тканинами зубів використовували розроблений пристрій 
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для дослідження максимального руйнівного навантаження зразків методом зсуву 

[196]. Пристрій включає прямокутний металевий елемент з Г-подібними 

відростками, що мають направляючі пази, якими рухається навантажувальна 

пластина товщиною 3 мм, тобто відповідна за висотою фотокомпозитним 

циліндрам, відмодельованим на зразках (рис. 2.6). В центральній частині 

металевого елементу є наскрізний отвір, в який фіксується зразок у 

швидкотвердіючій пластмасі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6 Пристрій для визначення міцності зв’язку між 

фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів (схема):  

1 – прямокутний металевий елемент; 

2 – направляючі пази; 

3 – отвір для фіксації зразка; 

4 – фрагмент твердих тканин зуба; 

5 – фотокомпозиційний циліндр; 

6 – навантажувальна пластина; 

7 – замикальний штифт для фіксації зразка; 

8, 9 - затискачі; 

10 – рухомий стіл випробувальної машини; 

11 – динамометр. 
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Пристрій фіксували у затискачах універсальної випробувальної машини 

TIRATEST-2151 та прикладали навантаження перпендикулярно до поздовжньої 

вісі фотокомпозиційного циліндра шляхом вертикального переміщення рухомого 

стола випробувальної машини.  

Швидкість переміщення рухомого стола машини була фіксованою та 

складала 5 мм/хв [194]. Навантаження, за якого відбувалося руйнування 

виготовлених зразків, реєстрували динамометром, встановленим до машини з 

точністю вимірювання до 0,1 Н.  

Питому міцність θ, Н/мм2,  зразків визначали за формулою (2.4): 

       θ =
F

S
, (2.4) 

де F – навантаження, що призводило до руйнування зразків, Н; 

S – площа поверхні руйнування, мм2. 

Запас міцності k зв’язку між армованим фотокомпозиційним матеріалом та 

твердими тканинами зубів обчислювали за наступною формулою (2.5): 

 k =
F

F1
, (2.5) 

де F – навантаження, що призводило до руйнування зразків, Н; 

F1 – середнє значення руйнівного навантаження в ділянці молярів, прийняте 

за 150 Н. 

 

2.3.3 Методика визначення міцності адгезивного зв’язку між 

фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів  

Перед дослідженням зразки, які складалися з інтактного третього моляра та 

фотокомпозиційного циліндра, що зафіксований на його вестибулярній поверхні 

за допомогою адгезивної системи, виймали з води та фіксували у розробленому 

пристрої для дослідження міцності адгезивного зв’язку між фотокомпозиційним 

матеріалом та твердими тканинами зубів методом зсуву [196].  

Пристрій фіксували у затискачах універсальної випробувальної машини 

TIRATEST-2151 та вчиняли навантаження фотокомпозиційного циліндра у 

напрямку, перпендикулярному до його поздовжньої вісі, до моменту його повного 
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руйнування. Руйнівне навантаження фіксували за допомогою динамометра, 

встановленого до машини, з точністю 0,1 Н. 

Адгезивну міцність А, МПа, визначали за формулою (2.6): 

 А =
F

S
, (2,6) 

де F – навантаження, що призводило до руйнування зразків, Н; 

S – площа поверхні руйнування дорівнює площі круга діаметром 3 мм, мм2. 

 

2.3.4 Методика імітаційного комп’ютерного моделювання напружено-

деформованих станів у зразках адгезивних мостоподібних протезів 

Під час дослідження НДС до кожної імітаційної моделі прикладали три 

варіанта навантаження інтенсивністю 100 Н. У першому варіанті навантаження 

(V1) силу прикладали до центральної ямки штучного зуба у напрямку, 

перпендикулярному до жувальної поверхні. Для другого варіанту (V2)  

навантаження прикладали до дистально-щічного горбка штучного зуба також 

перпендикулярно до жувальної поверхні. Третім варіантом (V3) обрали 

навантаження дистально-щічного горбка змодельованого штучного моляра під 

кутом 75o до поздовжньої вісі зуба.  

Оцінювали розподіл еквівалентних за Мізесом напружень, максимальні 

величини переміщень і коефіцієнти запасу міцності в складових елементах АМП з 

різними схемами армування, які визначають надійність ортопедичних 

конструкцій [199]. Коефіцієнти  запасу  міцності структурних елементів 

обчислювали, як відношення величин межі міцності відповідного матеріалу до 

максимальних розрахункових величин еквівалентних  за  Мізесом напружень, що 

виникають в АМП (скловолоконні армуючі елементи, фотокомпозиційний 

матеріал).  Результати лабораторних досліджень наводили у вигляді абсолютних 

показників та середніх значень з стандартною похибкою (M+m). 

 

2.4 Матеріали клінічних досліджень 

Клінічні дослідження були проведені, відповідно до принципів Гельсінської 

декларації, конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину, положень 
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ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, Міжнародного кодексу 

медичної етики, наказів МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. і № 616 від 

03.08.2012 р., та повністю виключають обмеження інтересів хворого і нанесення 

шкоди його здоров’ю та всім етичним вимогам. 

Для клінічного дослідження стану адгезивних мостоподібних протезів, 

виготовлених прямим методом, були відібрані 180 пацієнтів віком від 18 до 35 

років з малими включеними дефектами зубних рядів у бічних ділянках з 

відсутністю одного зуба. Хворі мали ортогнатичний або прямий прикус, 

задовільний рівень гігієни порожнини рота, здоровий стан тканин пародонта. В 

осіб були відсутні ознаки патологічної стертості, деформацій зубних рядів та 

парафункціональних звичок. Зуби, які межували з дефектами зубних рядів, мали 

виражену анатомічну форму, були стійкими, інтактними або мали незначні 

реставрації контактних та жувальних поверхонь. У всіх пацієнтів були відсутні 

рентгенологічні ознаки запалення в тканинах пародонта. Пацієнтів, які мали 

клінічні або рентгенологічні ознаки ускладненого карієсу та захворювань 

пародонта, показники ЕОД щодо опорних зубів вище, ніж 12 мкА, низький рівень 

гігієни порожнини рота, ознаки парафункціональних звичок, патологічної 

стертості, деформацій зубних рядів або значно зруйновані коронки опорних зубів, 

не включали до клінічного дослідження. 

Після обговорення плану ортопедичної реабілітації приймали рішення про 

виготовлення адгезивних мостоподібних протезів прямим методом. Від кожного 

хворого отримали інформовану згоду на проведення стоматологічних втручань 

(ф. № 003-6). Загалом, було виготовлено 180 протезів, по одному протезу 

кожному з пацієнтів. 

Амбулаторним картам стоматологічних хворих (ф. 043/о) були присвоєні 

порядкові номери, які вносили до програмного забезпечення STATISTIKA 13.3 з 

метою рандомізованого розподілення пацієнтів на шість груп, залежно від 

способу виготовлення АМП, по 30 осіб у кожній.  

Пацієнтам І групи після проведення знеболення та ізоляції робочої поверхні 

проводили препарування контактних та жувальних поверхонь опорних зубів у 
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вигляді ящикоподібних порожнин ІІ класу за Блеком з заокругленими кутами та 

наступними параметрами: довжина – 3 мм, ширина – 3 мм, глибина – 4 мм. 

Армування АМП 30 пацієнтам цієї групи виконували двома преімпрегнованими 

скловолоконними стрічками, вкладеними горизонтально, паралельно одна до 

одної та до альвеолярного відростка.  

Для виготовлення АМП хворим ІІ групи ретенційні порожнини 

препарували, як і пацієнтам І групи, але для армування використовували дві 

преімпрегновані скловолоконні балки, які вкладали паралельно одна до іншої та 

до альвеолярного гребеня.  

Особам ІІІ групи також препарували ящикоподібні ретенційні порожнини ІІ 

класу за Блеком на контактних та жувальних поверхнях опорних зубів, а 

армування проводили розміщеною горизонтально преімпрегнованою 

скловолоконною стрічкою та вкладеною зверху неї у тому ж напрямку 

преімпрегнованою скловолоконною балкою. 

Пацієнтам IV групи були виконані додаткові занурення в нижніх третинах 

кожної з вертикальних стінок ретенційних порожнин, для створення однакових за 

параметрами занурень використовували алмазні маркувальні бори з товщиною та 

висотою робочої частини 1 мм. Армування конструкцій не відрізнялось від такого 

в осіб І групи.  

Хворим V групи також виконували препарування додаткових занурень в 

ретенційних порожнинах, як і пацієнтам IV групи, але для армування  

застосовували дві преімпрегновані скловолоконні балки, які були вкладені 

паралельно одна до одної.  

Ретенційні порожнини хворих VІ групи також були у вигляді 

ящикоподібних елементів з додатковими зануреннями, в той час, як армування 

проводили скловолоконною стрічкою і балкою, як пацієнтам ІІІ групи. 

Для дослідження клінічної ефективності безпосереднього протезування 

включених дефектів зубних рядів АМП, виготовленими прямим методом, були 

обстежені 50 осіб віком від 30 до 60 років, які мали показання до видалення зубів 

та яким планували виготовити тимчасові ортопедичні конструкції для 
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відновлення цілісності зубних рядів протягом 48 годин з моменту проведення 

операції видалення. Причинами видалення зубів у більшості випадків були 

деструктивні форми хронічного періодонтиту. Критеріями для включення осіб до 

дослідження були ортогнатичний або прямий прикус, відсутність ознак 

патологічної стертості або парафункціональних звичок, виражена анатомічна 

форма та стійкість зубів, що межують з майбутнім дефектом. До дослідження не 

включали пацієнтів, які мали певні протипоказання до протезування АМП, що 

були зазначені вище. 

Пацієнтів розподілили на дві групи, по 25 осіб у кожній, в залежності від 

локалізації майбутнього дефекту зубного ряду. До І групи увійшли хворі, яким 

проводили видалення одного з фронтальних зубів, а до ІІ групи – пацієнти з 

майбутнім дефектом у бічних відділах зубних рядів. Після видалення зуба та 

зупинки кровотечі проводили ізоляцію робочого поля з використанням 

кофердама, препарували ретенційні порожнини в опорних зубах та 

встановлювали армуючі елементи, зокрема, плетену скловолоконну стрічку для 

відновлення цілісності зубних рядів у фронтальному відділі особам І групи або 

односпрямовану скловолоконну стрічку при протезуванні включених дефектів 

зубних рядів у бічній ділянці хворим ІІ групи. 

 

2.5 Методи клінічних досліджень 

Стоматологічне обстеження пацієнтів проводили за загальноприйнятою 

методикою з застосуванням стандартних стоматологічних інструментів. Дані 

стосовно скарг хворих, анамнезу життя та захворювання, результати об’єктивного 

та додаткових методів обстеження вносили в амбулаторні карти стоматологічних 

хворих (ф. 043/о). Перед початком протезування хворим проводили визначення 

стану гігієни порожнини рота з використанням індексу OHI-S та комплексного 

пародонтального індексу (КПІ) [195]. Для дослідження вітальностї опорних зубів 

пацієнтів застосовували ЕОД. Оцінювання клінічного стану виготовлених АМП 

проводили через 6, 12, 24 та 36 місяців експлуатації з використанням розробленої 

кваліметричної системи оцінювання [201]. 
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2.5.1 Методика стоматологічного обстеження пацієнтів 

Обстеження 180 пацієнтів проводили на клінічній базі кафедри стоматології 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» у місті Рубіжному та у 

приватному стоматологічному закладі «Естетік-центр» міста Сєвєродонецька. 

Пацієнти звернулись до стоматологічних закладів зі скаргами на порушення 

пережовування їжі, естетичні дефекти та порушення мовлення через відсутність 

зубів, які були видалені внаслідок ускладненого карієсу. Загальносоматичні 

захворювання пацієнти заперечували. 

Протягом об’єктивного огляду визначали стан зубів, які обмежували 

дефект, прикус пацієнтів, форму зубних рядів, відсутність ознак патологічної 

стертості та деформацій зубних дуг. Опорні зуби пацієнтів були стійкими, мали 

виражену анатомічну форму, були стійкими або мали незначні за об‘ємом 

реставрації на контактних або жувальних поверхнях. З метою визначення стану 

пульпи опорних зубів проводили ЕОД з використанням апарату Pulp Tester-P, 

Baistra.  

Слизова оболонка в ділянці відсутніх зубів була помірно зволожена, 

рожевого кольору без видимих ознак первинних або вторинних елементів 

ураження. Скати альвеолярного відростка в ділянці дефекту були похилими, 

ступінь атрофії була незначною. Під час дослідження оклюзійних співвідношень в 

різних функціональних положеннях нижньої щелепи у пацієнтів не було виявлено 

передчасних контактів.  

Кожному з пацієнтів було проведено рентгенологічне обстеження опорних 

зубів, ознак запальних змін в періодонті цих зубів встановлено не було. Висоту 

альвеолярного відростка визначали на рівні емалево-цементного з’єднання 

опорних зубів. 

 

2.5.2 Методика визначення гігієнічного стану ротової порожнини  

Стан гігієни порожнини рота пацієнтам визначали з використанням 

спрощенного гігієнічного індексу OHI-S [202]. Пацієнтам забарвлювали 

йодовмісним розчином вестибулярні поверхні перших молярів і правого 
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медіального різця верхньої щелепи, оральні поверхні перших молярів і лівого 

медіального різця нижньої щелепи та проводили зондування зазначених 

поверхонь для виявлення зубного каменя. На відповідних поверхнях вказаних 

зубів встановлювали індекс зубного нальоту та індекс зубного каменю, які 

визначали у балах наступним чином: 0 балів – немає зубного нальоту або зубного 

каменя; 1 бал – зубний наліт або над’ясенний зубний камінь покриває не більше 

1/3 поверхні коронки зуба; 2 бали – зубний наліт або над’ясенний зубний камінь 

покриває від 1/3 до 2/3 поверхні коронки зуба; 3 бали – зубний наліт або 

над’ясенний зубний камінь покриває більше, ніж 2/3 поверхні зуба, чи 

під’ясенний зубний камінь оточує шийку зуба. 

Отримані бали складали та ділили на кількість досліджуваних зубів для 

визначення індексу зубного нальоту. Аналогічно визначали індекс зубного 

каменя. Спрощений індекс гігієни порожнини рота встановлювали, як суму 

значень індексів зубного нальоту та зубного каменя. Індекс пацієнтів окремої 

групи наводили, як середнє значення з стандартною похибкою (M+m). 

 

2.5.3 Методика визначення комплексного пародонтального індексу 

Для визначення стану пародонта пацієнтів, які брали участь в дослідженні, 

визначали комплексний пародонтальний індекс за Леусом П. А. [202]. У пацієнтів 

обстежували наступні зуби: перші та другі моляри верхньої та нижньої щелеп, 

верхній правий медіальний різець та нижній лівий медіальний різець. У разі 

відсутності будь-яких патологічних змін виставляли 0 балів; при наявності 

зубного нальоту зуб отримував 1 бал; якщо була визначена кровотеча під час 

легкого зондування зубо-ясенної кишені, виставляли 2 бали; виявляли 

під’ясенний зубний камінь – 3 бали; встановлена пародонтальна кишеня – 4 бали; 

патологічна рухливість зуба ІІ-ІІІ ступеня – 5 балів. Отримані результати 

складали та ділили на кількість зубів.  

Визначення комплексного пародонтального індексу проводили до 

протезування пацієнтів, КПІ пацієнтів окремої групи наводили у вигляді 

середнього арифметичного значення з стандартною похибкою (M+m).  
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2.5.4 Методика виготовлення адгезивних мостоподібних протезів з 

різними варіантами армування та традиційним дизайном ретенційних 

порожнин 

Перед початком виготовлення АМП проводили ретельне очищення 

поверхонь опорних зубів та визначення кольору з використанням кольорової 

шкали. Після проведення знеболення та ізоляції робочого поля за допомогою 

кофердама виконували препарування контактних та жувальних поверхонь 

опорних зубів у вигляді традиційних ящикоподібних порожнин ІІ класу за Блеком 

з заокругленими кутами та стінками з мінімальною дивергенцією. Параметри 

створених порожнин були наступними: довжина – 3 мм, ширина – 3 мм, глибина – 

4 мм. За допомогою зубної нитки (флосу) фіксували відстань між вертикальними 

стінками ретенційних порожнин та готували скловолоконні армуючі елементи 

відповідної довжини. Дно та стінки порожнин обробляли травильним гелем, який 

згодом ретельно видаляли струменем води. Ретенційні порожнини висушували, 

наносили адгезивну систему V покоління і проводили її полімеризацію світлом 

стоматологічного фотополімеризатора, згідно з інструкцією фірми-виробника. На 

приясенні стінки ретенційних порожнин наносили тонкий шар текучого 

фотокомпозиційного матеріалу в який вкладали перший армуючий елемент, 

зокрема, преімпрегновану скловолоконну стрічку або преімпрегновану 

скловолоконну балку в напрямку, паралельному до гребеня альвеолярного 

відростка. Потім наносили другий шар текучого фотокомпозита та вкладали таку 

ж стрічку або балку в паралельному напрямку з наступною світловою 

полімеризацією. Для створення приясенної ділянки штучного зуба фіксували 

целулоїдну матрицю. Анатомічну форму опорних та штучного зубів 

відновлювали пошарово нанонаповненим фотокомпозиційним матеріалом. Кожен 

шар фотокомпозита полімеризували світлом світлодіодного фотополімеризатора 

за «м’яким стартом». Згодом видаляли матрицю, кофердам та проводили 

оклюзійну корекцію адгезивного мостоподібного протеза з наступним 

шліфуванням та поліруванням абразивними паперовими дисками і щітками з 

полірувальною пастою. 
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2.5.5 Методика виготовлення адгезивних мостоподібних протезів 

запропонованим способом 

Перед початком виготовлення АМП запропонованим способом проводили 

традиційну підготовку робочого поля у вигляді очищення поверхонь опорних 

зубів, ін’єкційного знеболювання та накладання кофердаму. Препарування 

ретенційних елементів виконували у вигляді ящикоподібних порожнин з 

заокругленими кутами та наступними параметрами: довжина – 3 мм, ширина – 3 

мм, глибина – 4 мм. В нижніх третинах вертикальних стінок створених порожнин 

препарували заглиблення за допомогою алмазних маркувальних борів з висотою 

та товщиною робочої частини 1 мм [203]. Вимірювали відстань між 

вертикальними стінками ретенційних порожнин та готували скловолоконні 

армуючі елементи. Після адгезивної підготовки, яка включала нанесення та 

видалення травильного гелю, аплікації та полімеризації адгезивної системи V 

покоління, на приясенні стінки сформованих ретенційних порожнин наносили 

шар текучого фотокомпозита, в який встановлювали скловолоконну стрічку у 

напрямку, паралельному до альвеолярного відростка. Потім наносили другий шар 

текучого фотокомпозиційного матеріалу та вкладали скловолоконну балку над 

стрічкою, у тому ж напрямку і проводили світлову полімеризацію. Анатомічну 

форму штучного та опорних зубів відновлювали нанонаповненим 

фотокомпозиційним матеріалом, виконували оклюзійну корекцію, шліфування та 

полірування усієї конструкції протеза в такий же спосіб, як і АМП з традиційним 

дизайном ретенційних порожнин. 

 

2.5.6 Методика прямого виготовлення тимчасових адгезивних 

мостоподібних протезів 

Для безпосереднього протезування включених дефектів зубних рядів був 

розроблений спосіб прямого виготовлення адгезивних мостоподібних протезів 

[204]. Перед видаленням зуба С-силіконовий відбитковий еластичний матеріал 

високого ступеня в’язкості притискали до опорних зубів та зуба, який планували 

видалити, а пацієнта просили зімкнути зубні ряди у положенні центральної 
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оклюзії. Після отвердіння матеріалу отримували силіконовий шаблон, який 

відображав анатомічну форму опорних зубів у певній ділянці та їх оклюзійне 

співвідношення з зубами-антагоністами. Якщо коронкова частина зуба, який 

планували видалити, була частково зруйнована, її анатомічну форму попередньо 

відновлювали фотокомпозиційним матеріалом. Після видалення зуба накладали 

кофердам для запобігання потраплянню в рану сторонніх предметів та 

виконували препарування ящикоподібних порожнин на контактних та жувальних 

поверхнях опорних зубів. Стінки та дно сформованих порожнин обробляли гелем 

для протравлювання з наступним ретельним промиванням водою, висушуванням 

та нанесенням, відповідно до інструкції фірми-виробника, адгезивної системи V 

покоління, яку полімеризували світловим потоком стоматологічного 

фотополімеризатора. Приясенну стінку відпрепарованих порожнин вкривали 

тонким шаром текучого фотокомпозиційного матеріалу, вкладали скловолоконну 

армуючу стрічку Dentapreg Bridge PFM, ADM DENTAPREG, якщо дефект 

знаходився у фронтальній ділянці зубного ряду, або Dentapreg Bridge PFU, ADM 

DENTAPREG, при відсутності бічних зубів, та проводили світлову 

полімеризацію. Виготовлений з С-силіконового відбиткового еластичного 

матеріалу шаблон розрізали навпіл у поздовжньому напрямку за допомогою 

скальпеля та, почергово прикладаючи половини шаблона до протезного ложа, 

пошарово моделювали анатомічну форму штучного та опорних зубів 

фотокомпозиційним матеріалом. Завершували виготовлення тимчасового АМП 

шліфуванням та поліруванням усієї конструкції протеза. 

 

2.5.7 Методика кваліметричної оцінки клінічного стану адгезивних 

мостоподібних протезів 

Для визначення клінічного стану адгезивних мостоподібних протезів, 

відповідності таких конструкцій клінічним вимогам, діагностики ускладнень на 

ранніх етапах їх експлуатації та визначення тактики стосовно їх подальшого 

функціонування у конкретного пацієнта була розроблена кваліметрична система 

оцінки клінічного стану адгезивних мостоподібних протезів [201]. 
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З цією метою критерії клінічної якості АМП були розділені на дві групи. До 

першої групи віднесли абсолютні критерії, у разі невідповідності яким 

конструкція вимагає заміни, до другої – відносні, що у випадку невідповідності 

залишають можливість відновлення стану конструкції шляхом корекції. 

Абсолютні клінічні критерії оцінки стану АМП: 

1. Цілісність опорних елементів та проміжної частини АМП. Порушення 

цілісності АМП призведе до підвищеної адгезії мікрофлори порожнини рота та 

порушення оклюзійних співвідношень. Крім того, зруйнований протез може 

травмувати слизову оболонку порожнини рота та суттєво порушити процес 

жування і зовнішній вигляд пацієнта. У випадку перелому чи розшарування 

конструкції з оголенням армуючих елементів, адгезивний мостоподібний протез, 

за згодою пацієнта, потребує заміни.  

2. Ретенція АМП. Порушена ретенція опорних елементів конструкції на 

одному чи двох опорних зубах буде викликати порушення функції жування, мови 

та естетики, що потребує, за згодою пацієнта, заміни АМП. 

3. Стан слизової оболонки у ділянці проміжної частини протеза. За 

наявності патологічних запальних змін слизової оболонки у ділянці проміжної 

частини АМП, за згодою пацієнта, необхідно замінити.  

4. Оптимальне відношення проміжної частини протеза до слизової 

оболонки. За наявності великого простору між проміжною частиною та слизовою 

оболонкою альвеолярного відростку порушується естетичність конструкції та, 

можливо, функція мовлення, що вимагає, за згодою пацієнта, заміни АМП. 

Відносні клінічні критерії оцінки стану АМП: 

1. Анатомічна форма опорних та штучних зубів. При виготовленні АМП в 

опорних зубах формуються ретенційні елементи. Відновлення штучного зуба та 

опорних зубів з цими елементами фотокомпозиційними матеріалами повинне 

бути виконане з урахуванням відповідної анатомічної форми. Невідповідність 

стану АМП за цим  критерієм вимагає його корекції. 

2. Естетичні характеристики. Сучасні фотокомпозиційні матеріали 

дозволяють відновлювати естетичні характеристики зубів у повному обсязі. 
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Невідповідність при виготовленні чи зміна в процесі експлуатації кольору, 

прозорості та блиску матеріалу потребує відповідної корекції. 

3. Відновлення гармонійної оклюзії. Створення супраконтактів на опорних 

елементах та проміжній частині протеза загрожує швидким руйнуванням АМП та 

можливим розвитком захворювань пародонта. У той же час, відсутність 

гармонійних оклюзійних контактів знизить жувальну ефективність та зробить 

виготовлену конструкцію неефективною. Відновлення відповідних оклюзійних 

співвідношень виконують шляхом корекції АМП. 

4. Крайове прилягання фотокомпозиційного матеріалу до твердих тканин 

опорних зубів. Герметичне з’єднання опорних елементів АМП з твердими 

тканинами зубів запобігає виникненню вторинного карієсу та зміні кольору 

матеріалу і твердих тканин зубів на межі фіксації конструкції. У разі визначення 

дефектів крайового прилягання проводять корекцію АМП. 

5. Шорсткість поверхні АМП. Відполірована поверхня АМП має блиск, 

кольоростійкість, менше адсорбує мікробний наліт. У разі виявлення ділянок 

підвищеної шорсткості та відсутності блиску на поверхні АМП потребує корекції.  

6. Наявність вторинного карієсу та ускладнень з боку пульпи опорних зубів 

і періодонта. За наявності вторинного або ускладненого карієсу у містах фіксації 

опорних елементів опорний зуб підлягає лікуванню, АМП підлягає корекції. 

При оцінюванні стану АМП визначали кількість клінічних критеріїв, за 

якими конструкція не відповідає вимогам. Якщо конструкція відповідає вимогам, 

за даним критерієм виставляють позначку «ТАК», у випадку невідповідності – 

«НІ».  У разі відповідності АМП усім клінічним критеріям, конструкція отримує 

оцінку «відмінно» та не потребує будь-яких втручань. За наявності 

невідповідності одному або декільком відносним критеріям конструкція отримує 

оцінку «задовільно», у такому випадку необхідна корекція. У разі невідповідності 

одному чи більшій кількості абсолютних критеріів АМП отримує оцінку 

«незадовільно» та підлягає заміні. 

За кількістю АМП, оцінених на «відмінно», у відсотках визначали клінічну 

ефективність протезування пацієнтів, які приймали участь в клінічному 
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дослідженні, через 6, 12, 24 та 36 місяців експлуатації конструкцій. За пацієнтами 

з АМП, що під час контрольного огляду отримали оцінки «задовільно», 

подовжували спостереження після відповідної корекції протезів; АМП хворих, що 

мали оцінки «незадовільно», були замінені, а пацієнти виключені з дослідження. 

 

2.6 Методи статистичної обробки отриманих результатів 

Для статистичної обробки отриманих результатів лабораторних та клінічних 

досліджень використовували методи варіаційної статистики з залученням 

програмного забезпечення STATISTIKA 13.3. Статистичну достовірність 

відмінностей показників визначали з використанням t-критерія Стьюдента. 

Відмінності вважали достовірними з рівнем значущості p<0,05. 

Наведена в розділі інформація представлена в наступних публікаціях: 

1. Удод ОА, Помпій ОО, винахідники; Донецький національний медичний 

університет, власник; Спосіб прямого виготовлення адгезивних мостоподібних 

протезів. Україна, патент на корисну модель UA № 130904. 2018 гру 26. 

2. Помпій ОО, Удод ОА, винахідники; Помпій ОО, власник; Кваліметрична 

система оцінки клінічного стану адгезивних мостоподібних протезів. Україна, 

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір UA № 85034. 2019 січ 30. 

3. Удод ОА, Помпій ОО, Шидловський МС, винахідники; Донецький 

національний медичний університет, власник; Пристрій для визначення міцності 

адгезивного зв’язку між стоматологічним фотокомпозиційним матеріалом та 

твердими тканинами зуба. Україна, патент на корисну модель UA № 132214. 2019 

лют 11.  

4. Удод ОА, Помпій ОО, винахідники; Донецький національний медичний 

університет, власник; Спосіб безпосереднього протезування включених дефектів 

зубних рядів адгезивними мостоподібними протезами. Україна, патент на корисну 

модель UA № 136732. 2019 сер 27.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ ПОШИРЕНОСТІ 

ДЕФЕКТІВ ЗУБНИХ РЯДІВ І МЕТОДІВ ЇХ ПРОТЕЗУВАННЯ  

У МЕШКАНЦІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3.1 Поширеність дефектів зубних рядів та їх структура  у мешканців 

Луганської області за даними ретроспективного аналізу 

З метою визначення поширеності дефектів зубних рядів та потреби 

населення Луганської області в протезуванні та відновленні цілісності зубних 

рядів був проведений ретроспективний аналіз 500 амбулаторних карт 

стоматологічних хворих (ф. 043/о). Зазначені пацієнти з певними скаргами 

звернулися до ортопедичного відділення КУ «Сєвєродонецька міська 

багатопрофільна лікарня» в 2017 році. 

 Амбулаторні карти в залежності від віку хворих, яким вони належали, 

розподілили на чотири групи. До І групи віднесли 76 амбулаторних карт (15,2% 

від загальної кількості) пацієнтів віком від 21 до 30 років, до ІІ групи – 161 

амбулаторну карту (32,2%) хворих віком від 31 до 40 років, ІІІ групу склали 169 

амбулаторних карт (33,8%) осіб віком від 41 до 50 років, ІV групу – 94 

амбулаторні карти (18,8%) пацієнтів віком від 51 року та більше. 

У І віковій групі було 45 амбулаторних карт (59,2% від кількості карт у 

групі) чоловіків та 31 карта (40,8%) жінок. У медичній документації осіб віком від 

31 до 40 років (ІІ група) встановили їх належність 80 чоловікам (49,7%) та 81 

жінці (50,3%). Наступну вікову групу складали 82 амбулаторні карти (48,5%) 

чоловіків віком від 41 до 50 років і 87 карт (51,5%) жінок того ж віку. В 

найстаршій віковій групі залишилися 45 амбулаторних карт (47,9%) чоловіків та 

49 карт (52,1%) жінок. 

 Таким чином, згідно з даними медичної документації ортопедичного 

відділення комунального стоматологічного закладу, по ортопедичну допомогу в 

2017 році звернулася майже однакова кількість жінок та чоловіків, відповідно, 248 

(49,6%) та 252 (50,4%). 
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За результатами аналізу 500 амбулаторних карт було встановлено, що 366 

осіб (73,2% від усієї кількості пацієнтів, на яких було заведено карти) мали 

дефекти зубних рядів (табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 

Поширеність дефектів зубних рядів у мешканців Луганської області за 

даними ретроспективного аналізу амбулаторних карт пацієнтів 

ортопедичного відділення КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна 

лікарня» 

Вікова 

група 

Стать Кількість 

пацієнтів, 

абс. (%) 

Кількість осіб 

з дефектами 

зубних рядів, 

абс. (%) 

Дефект зубного ряду за 

Кенеді, абс. 

I II III IV 

І Чол. 45 (59,2%) 16 (35,6%)  0 2 14 0 

Жін. 31 (40,8%) 9 (29,0%)  0 1 8 0 

Усього 76 (15,2%) 25 (32,9%) 0 3 22 0 

ІІ Чол. 80 (49,7%) 51 (63,7%)  1 7 39 4 

Жін. 81 (50,3%) 54 (66,7%) 0 8 46 0 

Усього 161 (32,2%) 105 (65,2%) 1 15 85 4 

ІІІ Чол. 82 (48,5%) 72 (87,8%) 13 19 33 7 

Жін. 87 (51,5%) 74 (85,0%) 7 7 46 14 

Усього 169 (33,8%) 146 (86,4%) 20 26 79 21 

ІV Чол. 45 (47,9%) 44 (97,7%) 21 11 7 5 

Жін. 49 (52,1%) 46 (93,9%) 12 12 17 5 

Усього 94(18,8%) 90 (96,4%) 33 23 24 10 

 Усього 500 (100%) 366 (73,2%) 54 67 210 35 

 

У більшості випадків пацієнти мали дефекти ІІІ класу за Кенеді, таких було 

210 (57,3% від кількості осіб з дефектами). Значно менше було хворих з 

кінцевими дефектами зубних рядів, зокрема, дефекти І класу за Кенеді були 
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визначені у 54 осіб (14,7%), ІІ класу – у 67 пацієнтів (18,3%). Лише 35 пацієнтів 

(9,7%) мали часткову втрату зубів у фронтальному відділі, тобто дефекти ІV класу 

за Кенеді (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Поширеність дефектів зубних рядів різних класів за Кенеді у 

пацієнтів ортопедичного відділення КУ «Сєвєродонецька міська 

багатопрофільна лікарня», % 

 

За проаналізованими амбулаторними картами 25 хворих І вікової групи 

(32,9% від кількості у групі) мали дефекти зубних рядів, причому у чоловіків 

порушення цілісності зубних рядів зустрічалися майже у 2 рази частіше, ніж у 

жінок, кількість таких осіб складала 16 (35,6%) та 9 (29,0%), відповідно. У 22 

хворих (88,0% від кількості осіб з дефектами в групі) реєстрували включені 

дефекти зубних рядів у бічному відділі ІІІ класу за Кенеді. Лише у 3 пацієнтів 

(12,0%) спостерігали кінцеві дефекти ІІ класу за Кенеді. 

У ході ретроспективного аналізу амбулаторних карт пацієнтів віком від 31 

до 40 років встановили 105 осіб (65,2% від кількості у групі) з частковою втратою 

зубів, тобто даний показник поширеності дефектів зубних рядів вдвічі 

перевищував відповідне значення, яке було визначено в осіб наймолодшого віку. 

З дефектами зубних рядів було виявлено 51 чоловіка (63,7%) та 54 жінки (66,7%).  

Знову, як і в осіб попередньої вікової групи, частіше зустрічали вторинну 

адентію ІІІ класу за Кенеді, а саме, 85 пацієнтів (80,9%) мали включені дефекти в 

бічних відділах зубних рядів. Кількість осіб з кінцевими дефектами зросла до 16 
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(15,2%), причому в 1 пацієнта (0,9%) спостерігали двосторонній кінцевий дефект І 

класу за Кенеді, а в інших 15 (14,3%) – дефекти ІІ класу. Крім того, за 

амбулаторними картами визначили 4 хворих (3,9%) з відсутністю фронтальних 

зубів ІV класу за Кенеді (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Поширеність дефектів зубних рядів різних класів за Кенеді у 

пацієнтів віком від 31 до 40 років, % 

 

Стосовно осіб віком від 41 до 50 років були отримані наступні дані: з 

дефектами зубних рядів було, загалом, 146 пацієнтів (86,4% від кількості осіб у 

групі), з яких чоловіків – 72 (87,8%), жінок – 74 (85,0%). Пацієнтів з частковою 

адентією ІІІ класу за Кенеді було виявлено 79 (54,1%), І та ІІ класів – 20 (13,7%) і 

26 (17,8%), відповідно (рис. 3.3). Суттєво частіше порівняно з пацієнтами віком 

від 31 до 40 років зустрічалися випадки втрати фронтальних зубів, які були 

зареєстровані у 21 особи (14,4%). 

 

Рис. 3.3 Поширеність дефектів зубних рядів різних класів за Кенеді у 

пацієнтів віком від 41 до 50 років, % 
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За 94 проаналізованими амбулаторними картами хворих віком від 51 року 

та більше було виявлено 90 пацієнтів (96,4% від загальної кількості) з 

порушеннями цілісності зубних рядів, серед цих осіб було 44 чоловіки (97,7%) та 

46 жінок (93,9%). Кількість кінцевих дефектів у пацієнтів даної вікової категорії 

вперше перевищила кількість включених, зокрема, з відсутністю зубів І класу за 

Кенеді встановлено 33 особи (36,7%), ІІ класу – 23 пацієнти (25,6%), ІІІ класу – 24 

особи (26,7%), ІV класу– 10 осіб (11,1%) (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Поширеність дефектів зубних рядів різних класів за Кенеді у 

пацієнтів віком від 51 року та більше, % 

 

Таким чином, переважна більшість осіб, які мешкають у Луганської області, 

звертались до ортопедичного відділення КУ «Сєвєродонецька міська 

багатопрофільна лікарня» у 2017 році та амбулаторні карти яких були 

проаналізовані, мала дефекти зубних рядів, що природно, потребує відновлення їх 

цілісності. В осіб молодого віку частіше визначали малі включені дефекти ІІІ 

класу за Кенеді. У хворих віком більше 50 років практично з однаковою частотою 

зустрічали дефекти ІІ і ІІІ класів за Кенеді, при цьому значно зросла чисельність 

пацієнтів з двосторонніми кінцевими дефектами І класу за Кенеді, перевищуючи 

за поширеністю кількість хворих з односторонніми кінцевими та включеними 

дефектами [205]. 

Втрата зубів, особливо в осіб молодого віку, швидко призводить до 

розвитку деформацій зубних рядів, виникненню травматичної оклюзії та 
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захворювань пародонта, патологічної стертості тощо, тому раціональне 

протезування зубних рядів у таких пацієнтів в ранні строки є актуальним 

питанням сучасної стоматології. 

 

3.2 Характеристика методів протезування дефектів зубних рядів та 

ортопедичних конструкцій у мешканців Луганської області 

Для встановлення найбільш поширених методів протезування дефектів 

зубних рядів та конструкцій протезів був проведений ретроспективний аналіз 

звітів 14 комунальних лікувально-профілактичних закладів та 1 приватного 

закладу, що розташовані у Луганській області (ф. №20) за 2017 рік.  

Для відновлення цілісності зубних рядів хворим з дефектами ІІІ класу за 

Кенеді в області найчастіше виготовляли мостоподібні протези, яких було 2366 

(46,3% від загальної кількості), з них 2356 штамповано-паяних (99,5% від 

кількості мостоподібних конструкцій) та лише 10 суцільнолитих (0,5%). 

Протезування хворих з кінцевими дефектами проводили частковими знімними 

пластинковими протезами, їх кількість складала 2744 (53,7%) (рис. 3.5). 

Протезування конструкціями з опорою на імплантати, бюгельними або 

адгезивними мостоподібними протезами, відповідно до звітів комунальних 

стоматологічних закладів, у цей рік не проводили. 

 

Рис. 3.5 Характеристика ортопедичних конструкцій, які виготовляли 

для відновлення цілісності зубних рядів пацієнтів у комунальних лікувально-

профілактичних закладах Луганської області в 2017 році, абс. 
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 Згідно зі звітами комунальних стоматологічних закладів з приводу 

ортопедичної реабілітації пацієнтів з частковою вторинною адентією, загалом, 

було виготовлено 5110 протезів (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Кількість протезів, виготовлених для відновлення цілісності зубних 

рядів мешканцям міст та районів Луганської області у комунальних 

стоматологічних закладах в 2017 році 

Місто або район Незнімні 

мостоподібні 

протези, абс. (%) 

Часткові знімні 

пластинкові протези, 

абс. (%) 

м. Сєвєродонецьк 418 (8,2%) 757 (14,8%) 

м. Лисичанськ 727 (14,2%) 607 (11,9%) 

м. Рубіжне 153 (3,0%) 62 (1,2%) 

Кремінський район 39 (0,8%) 80 (1,6%) 

Попаснянський район 338 (6,6%) 532 (10,4%) 

Білокуракинський район 45 (0,9%) 94 (1,8%) 

Марківський район 62 (1,2%) 69 (13,5%) 

Троїцький район 59 (11,5%) 69 (13,5%) 

Сватівський район 157 (3,1%) 90 (1,8%) 

Міловський район 39 (0,7%) 66 (1,3%) 

Старобільський район 88 (1,7%) 48 (0,9%) 

Новоайдарський район 18 (0,4%) 102 (2,0%) 

Біловодський район 130 (2,5%) 142 (2,8%) 

Новопсковський район 100 (2,0%) 26 (0,5%) 

Усього 2366 (46,3%) 2744 (53,7%) 

 

Майже половину всіх протезів, зроблених у комунальних стоматологічних 

закладах Луганської області, виготовили в закладах міст Сєвєродонецька та 

Лисичанська [206]. Так, у місті Сєвєродонецьку виготовили 1175 ортопедичних 
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конструкцій (23,0% від загальної кількості протезів у мешканців області), а у місті 

Лисичанську – 1134 (22,2%). Лише у місті Сєвєродонецьку виготовляли 

суцільнолиті мостоподібні протези, у тому числі металокерамічні.  Втім, у цьому 

місті частіше протезували пацієнтів знімними конструкціями, яких було 757 

(64,4% від загальної кількості виготовлених протезів у мешканців міста), а 

чисельність незнімних протезів складала 418 (35,6%). У місті Лисичанську, 

навпаки, кількість незнімних мостоподібних протезів перевищувала половину 

усіх виготовлених, вона дорівнювала 727 (54,5% від загальної кількості 

виготовлених протезів у місті), у той час, як знімних було 607 (45,5%). 

          Наступними за зменшенням чисельності ортопедичних конструкцій були 

заклади Попаснянського, Біловодського та Сватівського районів, зокрема, було 

виготовлено, відповідно, 870 протезів (17,0% від кількості протезів у мешканців 

області), 272 (5,3%) та 247 конструкцій (4,8%). У перших двох районах частіше 

виготовляли часткові знімні протези, а саме, 532 (61,0% від кількості 

виготовлених протезів у мешканців району) та 142 (52,0%), відповідно. Кількість 

незнімних мостоподібних конструкцій складала, відповідно, 338 (39,0% від 

кількості протезів у пацієнтів, що проживають у районі) та 130 (48,0%). Натомість 

пацієнтів Сватівського району частіше протезували незнімними протезами, їх 

кількість сягала 157 (64,0% від числа їх у мешканців району), вона була майже 

вдвічі вищою, ніж чисельність знімних конструкцій, яких виготовили 90 (36,0%). 

Найменша кількість протезів у 2017 році була зареєстрована у 

Новоайдарському, Кремінському та Міловському районах – 120 (2,3% від 

загальної кількості протезів у мешканців області), 119 (2,3%) та 105 (2,1%) 

ортопедичних конструкцій, відповідно. У цих районах частіше виготовляли знімні 

протези, ніж незнімні. Так, у Кремінському районі було виготовлено 80 знімних 

пластинкових протезів (67,2% від кількості виготовлених у районі) та 39 

мостоподібних конструкцій (32,8%), у Новоайдарському районі – 102 знімні 

пластинкові протези (85,0% від числа у мешканців району) та 18 мостоподібних 

(15,0%), у Міловському районі – 66 (62,9% від кількості виготовлених у районі) та 

39 (37,1%), відповідно. 
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У приватному стоматологічному закладі «Естетік-центр» міста 

Сєвєродонецька протягом 2017 року для відновлення цілісності зубних рядів 

виготовили 857 протезів. Кількість знімних конструкцій була меншою, ніж 

незнімних, зокрема, часткових знімних протезів було 246 (28,7% від кількості 

виготовлених протезів в закладі), а незнімних втричі більше – 611 (71,3%). 

Незнімні конструкції виготовляли як з опорою на природні зуби пацієнтів, таких 

протезів було 495 (81,0% від кількості незнімних конструкцій), так і з опорою на 

імплантати – 116 (19,0%). Мостоподібні протези були або суцільнолиті, в тому 

числі з керамічним облицюванням, або безметалеві суцільнокерамічні. 

Штамповано-паяні мостоподібні конструкції пацієнтам в цьому закладі охорони 

здоров’я не виготовляли. Для відновлення кінцевих дефектів зубних рядів 

протягом 2017 року виготовили 94 бюгельні (38,2% від кількості знімних 

протезів) та 152 пластинкові конструкції (61,8%) (рис. 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6 Характеристика ортопедичних конструкцій, які виготовляли 

для відновлення цілісності зубних рядів пацієнтів у приватному 

стоматологічному закладі міста Сєвєродонецька в 2017 році, абс. 

 

Найбільш розповсюдженими конструкціями для ортопедичної реабілітації 

хворих з дефектами зубних рядів в комунальних закладах охорони здоров’я 

Луганської області були штамповано-паяні мостоподібні та часткові знімні 

пластинкові протези. У приватному стоматологічному закладі міста 

Сєвєродонецька пацієнтам надавали стоматологічну допомогу з використанням 
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більш сучасних методів, зокрема, виготовляли бюгельні протези та конструкції з 

опорою на імплантати, але кількість запротезованих пацієнтів була значно 

меншою, ніж у комунальних стоматологічних закладах [207]. 

 

3.3 Характеристика методів безпосереднього протезування дефектів 

зубних рядів та ортопедичних конструкцій у мешканців Луганської області 

З метою визначення найпоширених методів безпосереднього зубного 

протезування населення Луганської області був проведений ретроспективний 

аналіз 276 амбулаторних карт стоматологічних хворих (ф. 043/о), які зверталися 

до трьох приватних стоматологічних закладів міста Сєвєродонецька в 2016 році та 

яким були виготовлені різні конструкції імедіат-протезів для відновлення 

цілісності зубних рядів протягом 48 годин після видалення зубів.  

Найчастіше пацієнтам виготовляли часткові знімні пластинкові протези, 

таких було 202 конструкції (73,2% від кількості виготовлених імедіат-протезів). 

Іншим пацієнтам проводили одномоментну  імплантацію в ділянці дефекту з 

негайним тимчасовим протезуванням незнімними або знімними ортопедичними 

конструкціями, яких було 64 (23,2%). Адгезивні мостоподібні протези, 

виготовлені непрямим методом, використовували лише в 12 випадках (3,6%) в 

клінічних ситуаціях, коли утворювалися мали включені дефекти зубних рядів во 

фронтальних або бічних ділянках (рис. 3.7). 

Рис. 3.7 Характеристика тимчасових конструкцій, виготовлених для 

безпосереднього протезування пацієнтів приватних стоматологічних 

закладів м. Сєвєродонецька 
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Згідно з даними амбулаторних карт стоматологічних хворих, тривалість 

користування різними тимчасовими конструкціями суттєво відрізнялася. Так, для 

часткових знімних пластинкових протезів мінімальний термін експлуатації 

складав 4 тижні, а максимальний – 16 тижнів, згодом їх усіх було замінено на 

незнімні протези.  

Серед 64 осіб, яким провели одномоментну імплантацію, у 60 пацієнтів 

(73,7% від кількості пацієнтів з імплантатами) ортопедичні конструкції 

продовжували функціонувати більше одного року без виникнення будь-яких 

ускладнень. У 4 хворих (6,3%) не відбулося інтеграції імплантатів, таким чином, 

ці пацієнти потребували подальшого стоматологічного лікування. 

Строки ефективної експлуатації тимчасових адгезивних мостоподібних 

конструкцій без порушень складали більше одного року для 11 пацієнтів (91,7% 

від кількості осіб з виготовленими адгезивними протезами). В 1 випадку (8,3%) 

через 6 місяців користування, згідно з даними амбулаторної карти, була визначена 

втрата ретенції адгезивної мостоподібної конструкції, яку замінили на постійний 

незнімний протез. 

Таким чином, відповідно до результатів ретроспективного аналізу даних 

амбулаторних карт пацієнтів, для безпосереднього протезування включених 

дефектів зубних рядів у хворих, що зверталися до приватних закладів міста 

Сєвєродонецька, частіше використовували часткові знімні пластинкові протези.  

 Необхідно зазначити, що таке лікування не відновлювало у повному обсязі 

функції зубо-щелепної системи та потребувало подальших стоматологічних 

втручань у короткі терміни після протезування внаслідок швидкої атрофії 

кісткової тканини альвеолярного відростка щелеп та невідповідності рельєфу 

пластмасового базису його поверхні. Крім того, знімні пластинкові протези, як 

відомо, є неестетичними та некомфортними для пацієнтів. У той же час, 

конструкції з опорою на імплантати та адгезивні мостоподібні протези в якості 

конструкцій для безпосереднього протезування дозволяють ефективно 

відновлювати цілісність зубних рядів з більш сприятливими прогнозами та 

термінами експлуатації [208]. 
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Значна частина населення Луганської області, зокрема, 73,2% від кількості 

осіб, які зверталися по стоматологічну допомогу до ортопедичного відділення 

комунального закладу охорони здоров’я міста Сєвєродонецька в 2017 році, мала 

дефекти зубних рядів різних класів за Кенеді. У пацієнтів віком до 50 років 

переважали включені дефекти в бічних відділах зубних рядів, а у пацієнтів 

старших за віком – односторонні да двосторонні кінцеві. 

За виключенням міста Сєвєродонецька, в усіх комунальних міських та 

районних стоматологічних закладах Луганської області в 2017 році протезування 

пацієнтів з частковою втратою зубів здійснювали штамповано-паяними 

мостоподібними та знімними пластинковими конструкціями. В той же час, в 

приватному стоматологічному закладі доволі широко використовували більш 

сучасні методи заміщення дефектів зубних рядів, а саме, конструкції з опорою на 

імплантати, бюгельні і суцільнокерамічні мостоподібні протези. 

Видалення навіть одного зуба призводить до змін у зубощелепному апараті 

людини, зокрема, до втрати безперервності зубного ряду, виникнення 

травматичної оклюзії та деформації зубних рядів, формування однобічного 

стереотипу жування і розвитку патологічних процесів у скронево-

нижньощелепних суглобах пацієнтів тощо. Крім того, вторинна адентія, особливо 

у фронтальному відділі зубних рядів, суттєво впливає на якість життя, 

насамперед, молодих пацієнтів внаслідок порушення зовнішнього вигляду та 

мовлення, тому реабілітацію таких хворих важливо проводити в найкоротші 

терміни. Наявність післяопераційної рани та зміни протягом регенерації в 

тканинах альвеолярного відростка та ясен зумовлюють необхідність виготовлення 

тимчасових конструкцій протезів.  

Найпоширенішим методом безпосереднього протезування в приватних 

стоматологічних закладах міста Сєвєродонецька встановлено застосування 

часткових знімних пластинкових протезів, які мали достатньо короткі терміни 

експлуатації та створювали значний дискомфорт для пацієнтів, тому 

впровадження в закладах міста та області сучасних тимчасових ортопедичних 

конструкцій для відновлення цілісності зубних рядів, які дозволять відновлювати 
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функції зубощелепної системи в повному обсязі одразу після утворення дефекту, 

є актуальним та своєчасним питанням.  

Таким чином, висока поширеність часткової вторинної адентії у мешканців 

регіону, зокрема, ІІІ класу за Кенеді, та низький рівень надання ортопедичної 

допомоги у комунальних стоматологічних закладах зумовлюють необхідність 

впровадження сучасних методів протезування. Враховуючи складний соціально-

економічний стан населення в Луганській області, раціональним та доступним 

методом відновлення цілісності зубних рядів слід вважати виготовлення 

адгезивних мостоподібних конструкцій, які мають низку переваг відносно 

застарілих штамповано-паяних мостоподібних та часткових знімних 

пластинкових протезів, що широко застосовують для протезування включених 

дефектів зубних рядів пацієнтів регіону. Однак широке залучення адгезивних 

конструкцій в якості постійних протезів зумовлює необхідність проведення ряду 

лабораторних та клінічних досліджень з метою оптимізації їх конструкції для 

підвищення надійності та подовження строків їх експлуатації. 

Спираючись на результати ретроспективного аналізу можливо зробити 

наступні висновки: 

1. Поширеність дефектів зубних рядів серед обстежених мешканців 

Луганської області, що звернулися по стоматологічну допомогу до ортопедичного 

відділення КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» у 2017 році, 

складала 73,2%. Пацієнти віком до 50 років частіше мали включені дефекти 

зубних рядів у бічній ділянці, в осіб більш старшого віку переважали кінцеві 

дефекти. Найбільш розповсюдженими методами протезування пацієнтів з 

дефектами зубних рядів визначено виготовлення незнімних штамповано-паяних 

мостоподібних та часткових знімних пластинкових протезів. Для безпосереднього 

протезування найчастіше використовували також часткові знімні пластинкові 

протези. У зв’язку з цим, актуальним виглядає впровадження сучасних та 

ефективних ортопедичних конструкцій для відновлення цілісності зубних рядів. 

Наведена в цьому розділі наукова інформація представлена в наступних 

публікаціях: 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Міцність адгезивних мостоподібних протезів залежить від сукупності 

фізико-механічних характеристик армуючого каркаса та покривного 

фотокомпозиційного матеріалу. Враховуючи високу міцність на згинання, 

біоінертність, естетичність, здатність створювати адгезивний зв’язок з 

фотокомпозитом, оптимальними матеріалами, що широко використовують для 

армування адгезивних конструкцій, залишаються преімпрегновані скловолоконні 

системи. До теперішнього часу не існує єдиного погляду стосовно форми, 

кількості та способу укладання армуючих елементів, тобто тих факторів, що 

значно впливають на прогноз експлуатації АМП, тому вивчення в лабораторних 

умовах фізико-механічних властивостей зразків армованого фотокомпозита, 

виготовлених з використанням сучасних матеріалів, є актуальним. 

 

4.1 Результати дослідження міцності зразків армованого 

фотокомпозиційного матеріалу методом трьохточкового згинання 

Для дослідження характеристик міцності на згинання було виготовлено 30 

зразків, які розподілили на 3 групи, по 10 зразків у кожній, в залежності від 

способу їх армування. Зразки всіх груп виконували з нанонаповненого 

фотокомпозиційного матеріалу, а полімеризацію проводили світлом одного й того 

ж стоматологічного фотополімеризатора з інтенсивністю вихідного світлового 

потоку 1700 мВт/см2. 

Згідно з результатами дослідження, показники максимального руйнівного 

навантаження, ступеня деформації, міцності на згинання, модуля пружності та 

пружності при згинанні зразків різних груп достовірно відрізнялися (p<0,01). 

У зразків І групи, які були армовані двома преімпрегнованими 

скловолоконними стрічками товщиною 0,2 мм, укладеними горизонтально та 

паралельно одна до одної, показники руйнівного навантаження 

фотокомпозиційного матеріалу були найнижчими та складали, в середньому, 
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216,5+20,2 Н. Значення цього ж показника у зразках фотокомпозита ІІ групи, 

армованих двома балками діаметром 1,8 мм, були достовірно (p<0,01) вищими, їх 

встановлювали на рівні 319,5+9,6 Н. Достовірно (p<0,01) найбільше руйнівне 

навантаження витримували зразки ІІІ групи, які армували скловолоконною 

стрічкою товщиною 0,2 мм та укладеною над нею скловолоконною балкою 

діаметром 1,8 мм, з середнім значенням 509,6+26,0 Н (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Показники фізико-механічних характеристик зразків армованого 

фотокомпозиційного матеріалу 

Показник І група ІІ група ІІІ група 

Руйнівне навантаження, 

Н 

216,5+20,2* 319,5+9,6** 509,6+26,0 

Максимальне руйнівне 

навантаження, Н 

357,7+24,6* 459,2+36,5** 753,0+19,3 

Деформація, мм 0,375+0,012* 0,207+0,014** 0,296+0,003 

Міцність на згинання 

після руйнування 

фотокомпозита, МПа 

51,9+4,9* 76,7+2,3** 122,3+6,2 

Міцність на згинання 

після повного 

руйнування зразків, 

МПа 

86,3+5,9* 110,0+8,8** 180,7+4,7 

Модуль пружності, МПа 3048,8+62,4* 7110,4+90,0** 8149,0+112,1 

Пружність при згинанні, 

МПа 

47,6 57,7 60,4 

 Примітка. * – відмінність показників зразків І групи від показників зразків 

ІІ та ІІІ груп є статистично значущою, p<0,01.  

** – відмінність показників зразків ІІ групи від показників зразків ІІІ групи 

є статистично значущою, p<0,01. 

  

В момент повного руйнування зразків, тобто під час порушення цілісності 

армуючого каркаса, фіксували максимальне руйнівне навантаження, що для 

зразків І групи складало, в середньому, 357,7+24,6 Н. Достовірно (p<0,01) вищими 
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були показники зразків, армованих двома скловолоконними балками, їх середнє 

значення визначали на рівні 459,2+36,5 Н. Максимальне руйнівне навантаження 

для ІІІ групи зразків реєстрували з достовірно найвищим (p<0,01) середнім 

показником – 753,0+19,3 Н (рис 4.1). 

  

 Рис. 4.1 Показники руйнівного навантаження та максимального 

руйнівного навантаження для фотокомпозиційних зразків з різним 

армуванням, Н 

 

Таким чином, найбільше руйнівне навантаження витримували зразки 

фотокомпозита, армовані скловолоконною стрічкою та балкою, середні значення 

їх витривалості до дії згинаючого навантаження перевищували відповідні 

показники зразків І та ІІ груп в 2 та 1,5 раза. 

Показники деформації, отримані під час дослідження зразків армованого 

фотокомпозита методом трьохточкового згинання, також достовірно (p<0,01) 

відрізнялися між групами.  

Цього разу значення деформації зразків І групи, що армували двома 

скловолоконними стрічками, були найвищими та складали, в середньому, 

0,375+0,012 мм. Менше деформувалися зразки, які були армовані двома 

скловолоконними балками, середнє значення встановлювали на позначці в 
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0,207+0,014 мм. Середня величина деформації зразків ІІІ групи прогнозовано 

займала проміжну позицію та дорівнювала 0,296+0,003 мм (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2 Показники деформації фотокомпозиційних зразків з різним 

армуванням, мм 

 

 Спираючись на отримані результати, вираховували міцність на згинання 

зразків під час руйнування лише фотокомпозиційного матеріалу та в момент 

руйнування армуючого каркаса. Показники міцності на згинання при переломі 

фотокомпозиційного матеріалу були найнижчими у зразків І групи, в середньому, 

становлячи 51,9+4,9 МПа. Достовірно (p<0,01) вищою була міцність у зразках ІІ 

групи, вона складала 76,7+2,3 МПа. Міцність на згинання зразків ІІІ групи була 

достовірно (p<0,01) найвищою, як це і очікувалось, її середнє значення 

дорівнювало 122,3+6,2 МПа. 

 Під час руйнування елементів армуючих каркасів найнижчу міцність на 

згинання знову продемонстрували зразки І групи, їх середній показник визначали 

на рівні 86,3+5,9 МПа. Міцність зразків ІІ групи фіксували з достовірно (p<0,01) 

вищим середнім показником в 110,0+8,8 МПа. Ще більшими були значення 

міцності на згинання зразків ІІІ групи, які, в середньому, складали 180,7+4,7 МПа, 

достовірно (p<0,01) перевищуючи показники зразків інших груп. 

Значення міцності на згинання під час руйнування фотокомпозиційного 

матеріалу в зразках ІІІ групи, які були армовані скловолоконною стрічкою та 
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балкою, перевищували відповідні показники зразків І та ІІ груп в 2,4 та 1,6 раза, а 

після повного руйнування зразків в 2 та 1,6 раза (рис. 4.3). 

Рис. 4.3 Показники міцності на згинання під час руйнування 

фотокомпозита та після повного руйнування зразків з різним армуванням, 

МПа 

 

 Модуль пружності, який обчислювали для зразків, армованих двома 

скловолоконними стрічками, знову був достовірно (p<0,01) найнижчим, в 

середньому, складаючи 3048,8+62,4 МПа. Значно вищим було розраховане 

значення цього ж показника в зразках ІІ групи, а саме, 7110,4+90,0 МПа. 

Максимальний модуль пружності фіксували в зразках ІІІ групи, його середнє 

значення становило 8149,0+112,1 МПа, воно достовірно (p<0,01) перевищувало 

відповідний середній результат зразків І групи на 5000 МПа, однак відносно 

зразків ІІ групи, то перевищення було тільки на 1000 МПа (рис. 4.4). 

 

 Рис. 4.4 Показники модуля пружності фотокомпозиційних зразків з 

різним армуванням, МПа 
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 Обрахована пружність при згинанні в зразках І групи складала 47,6 МПа, 

зразках ІІ  групи – 57,7 МПа, зразках ІІІ групи – 60,4 МПа (рис. 4.5).  Слід 

зазначити, що вона була нижчою, ніж середня міцність на згинання у всіх 

досліджуваних зразках, це відповідає вимогам, які висувають до стоматологічних 

відновлювальних фотокомпозиційних матеріалів [194]. В той же час, середня 

міцність на згинання під час руйнування фотокомпозита в зразках І групи 

перевищувала пружність на згинання лише на 4 МПа, а в момент руйнування 

армуючого скловолоконного каркаса – на 40 МПа. Для порівняння в армованих 

зразках ІІ групи різниця у відповідних значеннях складала 20 МПа та 53 МПа, а в 

зразках ІІІ групи – 62 МПа та 120 МПа. 

 

 Рис. 4.5 Показники пружності при згинанні фотокомпозиційних зразків 

з різним армуванням, МПа 

 

 В ході лабораторного дослідження армованих фотокомпозиційних зразків 

методом трьохточкового згинання встановлено, що в усіх 30 зразках спочатку 

руйнувався покривний фотокомпозит, а потім армуючі елементи. Достовірно 

(p<0,01) найвищі характеристики міцності мали зразки, армовані скловолоконною 

стрічкою та вкладеною над нею паралельно у тому ж напрямку балкою [209]. 

Такий результат можливо пояснити більш сприятливим співвідношенням об’ємів 
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складових елементів армуючого каркаса та покривного фотокомпозиційного 

матеріалу, ніж у зразках І та ІІ груп. 

 

4.2 Результати дослідження міцності зв’язку між армованим 

фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів за різних 

дизайнів ретенційних порожнин 

Для визначення впливу дизайну ретенційних порожнин на міцність фіксації 

АМП було виготовлено 20 зразків, що складалися з фрагментів адгезивних 

мостоподібних протезів, зафіксованих на контактних та жувальних поверхнях 

видалених третіх молярів з різними дизайнами ретенційних порожнин. Зразки 

розподілили на 2 групи, по 10 зразків у кожній. В зразках І групи були виконані 

традиційні ящикоподібні ретенційні порожнини, а в зразках ІІ групи додатково 

препарували занурення в приясенних третинах вертикальних стінок 

ящикоподібних порожнин. 

Показники руйнівного навантаження, зареєстровані в ході дослідження, 

достовірно (p<0,01) відрізнялися між групами зразків. Середнє значення 

навантаження, яке витримували зразки І групи, складало 771,8+90,1 Н. 

Максимальне руйнівне навантаження у зразках ІІ групи було майже в 4 рази 

вищим, ніж у фрагментів АМП з традиційним дизайном препарування, його 

визначали на середньому рівні 2805,9+191,4 Н. 

 Показники питомої міцності фіксації армованого фотокомпозита до 

фрагмента твердих тканин зубів для зразків двох груп також достовірно (p<0,01) 

відрізнялися. Це значення для зразків І групи обраховували на середньому рівні 

28,6+3,3 Н/мм2, а середній показник зразків ІІ групи був у 14 разів вищим та 

складав 394,5+26,8 Н/мм2. 

 Середні значення показників максимального руйнівного навантаження 

зразків обох груп в лабораторних умовах за величиною суттєво перевищували 

звичайні навантаження, що виникають під час жувальних рухів нижньої щелепи.  

Однак жувальне навантаження є циклічним та різноспрямованим, що вимагає від 

адгезивних конструкцій необхідного запасу міцності протягом функціонування. 
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Так, для зразків І групи з традиційною формою препарування ретенційних 

порожнин коефіцієнт запасу міцності складав лише 5, а для зразків ІІ групи з 

запропонованим дизайном – 19, що майже у 4 рази більше, ніж у зразків І групи. 

 Під час вивчення місця руйнування зразків І групи встановлено, що в усіх 

зразках лінія руйнування проходила в ділянці адгезивного з’єднання, тобто 

фотокомпозиційний циліндр відривався від твердих тканин зубів разом з 

матеріалом, що заповнював ретенційні порожнини. Стосовно зразків ІІ групи з 

запропонованим дизайном ретенційних елементів визначено, що лінія руйнування 

проходила у середині фотокомпозиційного циліндра, таким чином, 

реставраційний матеріал залишався у відпрепарованих порожнинах, тобто 

порушення цілісності зразків було зумовлено недостатніми фізико-механічними 

характеристиками армуючого каркаса і покривного фотокомпозита, а не втратою 

ретенції фрагмента адгезивного протеза.  

 Підвищення фактору макромеханічної ретенції та площі адгезивного 

з’єднання між фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів за 

рахунок створення додаткових занурень у вертикальних стінках ретенційних 

порожнин пояснює значно вищі показники максимального руйнівного 

навантаження та питомої міцності зразків ІІ групи у порівнянні зі зразками з 

класичними порожнинами ІІ класу за Блеком. Використання запропонованого 

дизайну ретенційних елементів під час виготовлення прямих адгезивних 

мостоподібних протезів дозволить знизити до мінімальної кількість ускладнень у 

вигляді порушення фіксації таких протезів [210]. 

  

4.3 Результати дослідження міцності адгезивного зв’язку між 

фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів при 

використанні різних адгезивних систем 

Для визначення впливу адгезивних систем та технік їх застосування на 

міцність фіксації фотокомпозиційних матеріалів до твердих тканин зубів було 

виготовлено 80 зразків, які розподілили на 4 групи, по 20 зразків у кожній. У 

зразках І групи застосовували універсальну АС з попереднім протравленням 
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поверхні зубів, натомість, у зразках ІІ групи використовували таку ж АС, але за 

технікою «самопротравлення». На емаль зубів ІІІ групи наносили 

самопротравлюючу АС VII покоління, а у зразках IV групи проводили попереднє 

протравлення з наступним застосуванням АС V покоління. 

В ході дослідження було встановлено, що показники максимального 

руйнівного навантаження достовірно (p<0.05) відрізнялися між зразками різних 

груп (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Показники максимального руйнівного навантаження та адгезивної 

міцності зразків різних груп 

Показник I група II група III група IV група 

Максимальне 

руйнівне 

навантаження, Н 

190,7±8,1* 144,1±6,2** 129,8±9,1*** 208,4±6,1 

Адгезивна 

міцність, МПа 

27,0±1,3* 20,4±0,7** 17,1±0,8*** 29,5±1,4 

Примітка. * – відмінність показників зразків І групи від показників зразків 

ІІ, ІІІ та IV груп є статистично значущою, p<0,05. 

** – відмінність показників зразків ІІ групи від показників зразків ІІІ та IV 

груп є статистично значущою, p<0,05. 

*** – відмінність показників зразків ІІІ групи від показників зразків IV 

групи є статистично значущою, p<0,05. 

 

Цей показник максимального руйнівного навантаження для зразків 

фотокомпозита І групи становив, у середньому, 190,7±8,1 Н. Руйнівне 

навантаження, що реєстрували в зразках ІІ групи, було достовірно (p<0.05) 

меншим, його фіксували на середньому рівні 144,1±6,2 Н. Достовірно (p<0.05) 

мінімальним цей показник був у зразках ІІІ групи, а саме, він складав 129,8±9,1 Н. 

Середнє значення руйнівного навантаження, що визначали під час руйнування 
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армованих зразків фотокомпозита IV групи, було на 20 Н вищим (p<0.05), ніж у 

таких зразків І групи, та становило 208,4±6,1 Н (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6 Показники руйнівного навантаження зразків, виготовлених з 

використанням різних адгезивних систем та технік їх використання, Н 

 

Обраховані показники міцності адгезивного зв’язку для зразків І групи 

визначали на середньому рівні 27,0±1,3 МПа. Достовірно (p<0,05) нижчим було 

середнє значення для зразків ІІ групи, зокрема, 20,4±0,7 МПа. Найнижчу (p<0,05)  

адгезивну міцність мали зразки ІІІ групи, її середній показник складав 17,1±0,8 

МПа. Середнє значення для зразків IV групи було достовірно (p<0,05) найвищим 

та становило 29,5±1,4 МПа, тобто перевищувало відповідні показники зразків І, ІІ 

та ІІІ груп на 8,5%, 30,8% та 37,7%, відповідно (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7 Показники міцності адгезивного зв’язку зразків, виготовлених 

з використанням різних адгезивних систем та технік їх використання, МПа 
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Після порушення цілісності зразків були вивчені місця локалізації лінії 

руйнування у зразках різних груп. В 11 зразках (55,0% від їх числа у групі) І 

групи руйнування визначали в межах емалі видаленого зуба, а в інших 9 зразках 

(45,0%) – за лінією адгезивного з’єднання. Всі зразки ІІ та ІІІ груп (100%) 

демонстрували місце руйнування в ділянці шару адгезивної системи. Зразки ІV 

групи мали ділянки руйнування в товщі фотокомпозиційного матеріалу, таких 

зразків було 7 (35,0%), та в межах поверхневого шару емалі 9 видалених зубів 

(45,0%). Лише 4 зразки (20,0%) зазнали руйнування за місцем нанесення 

адгезивної системи. 

Під час дослідження міцності адгезивного зв’язку між фотокомпозитом та 

твердими тканинами зубів можливі великі значення стандартної похибки, 

зокрема, від 20% до 50% [194]. У цьому лабораторному дослідженні значення 

похибки не перевищували 7%, що можна пояснити використанням 

запропонованого пристрою, який обумовлює високий ступінь відтворюваності 

результатів дослідження та стандартизацію їх проведення [196]. 

Показники адгезивної міцності зразків всіх груп відповідали вимогам, що 

висувають до адгезивних систем фотокомпозиційних матеріалів, згідно з якими 

цей показник не повинен бути меншим, ніж 7 МПа [194]. Таким чином, 

використання всіх досліджених адгезивних систем прийнятне для застосування в 

клінічній стоматології. Втім, враховуючи агресивне середовище порожнини рота, 

різноспрямованність та циклічність жувального навантаження, більш надійним 

способом адгезивної фіксації незнімних ортопедичних конструкцій слід вважати 

застосування АС V покоління за технікою тотального протравлення [211, 212].  

 

4.4 Результати дослідження напружено-деформованих станів у зразках 

адгезивних мостоподібних протезів  

З метою вивчення НДС, що виникають в АМП та тканинах протезного ложа 

під дією різноспрямованих навантажень, були створені три імітаційні 

комп’ютерні моделі адгезивних конструкцій з різними варіантами армування. Для 

моделі І конструкції АМП використовували дві скловолоконні стрічки, укладені 



95 
 

горизонтально, паралельно одна до однієї. В моделі ІІ АМП армували двома 

паралельними скловолоконними балками, а під час створення моделі ІІІ у 

конструкції АМП застосували скловолоконну стрічку та укладену над нею у тому 

ж напрямку скловолоконну балку. Навантаження V1 прикладали до центральної 

ямки штучного зуба у вертикальному напрямку, натомість, V2 та V3 

спрямовували до дистально-щічного горбка штучного зуба, вектори силових 

впливів були спрямовані вертикально і під кутом 750 до повздовжньої вісі, 

відповідно. 

Для моделі І з армуванням двома стрічками максимальне переміщення 

матеріалів структурних елементів під час навантаження V1 складало 13,6 мкм, за 

навантаження V2 – на рівні 16,2 мкм, навантаження V3 — 22,7 мкм. Меншими 

були показники максимального переміщення для моделі ІІ, а саме, 11,7 мкм, 15,5 

мкм та 22,1 мкм для силових впливів V1, V2, V3, відповідно. Значення того ж 

параметра для моделі ІІІ дорівнювало 13,2 мкм для вертикального зусилля V1, а 

також 16,1 мкм та 22,6 мкм під дією навантажень дистально-щічного горбка 

штучного зуба V2 та V3, відповідно. 

Величини максимального переміщення, отримані під дією бічного тиску V3, 

тобто під кутом 75о до повздовжньої вісі штучного зуба, майже в 2 рази 

перевищували аналогічні показники, які були визначені під дією навантаження V1 

для всіх трьох імітаційних моделей. Крім того, у всіх випадках найбільші 

значення максимального переміщення визначали у товщі покривного 

фотокомпозиційного матеріалу; ці показники були майже на третину більшими, 

ніж в армуючих елементах відповідної моделі. Відносно локалізації 

максимального переміщення елементів моделей встановлено, що найбільші 

переміщення визначалися в точці прикладання навантаження, тобто в центральній 

ямці або дистально-щічному горбку штучного зуба. 

Максимальні величини еквівалентних за Мізесом напружень для 

кортикальної кістки щелепи при силових навантаженнях моделі І були 

найбільшими та складали 6,86 МПа для навантаження V1; 6,94 МПа для 

навантаження V2 та 7,79 МПа для навантаження V3. Такі ж показники для зусиль 
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V1, V2, V3 відносно моделі ІІ дорівнювали, відповідно, 4,24 МПа, 4,28 МПа та 

6,84 МПа. Максимальні напруження в кортикальному шарі кістки моделі ІІІ 

майже не відрізнялися від таких моделі ІІ, їх визначали на рівні 4,24 МПа, 4,27 

МПа і 6,85 МПа для відповідних напрямків силових впливів (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Максимальні величини еквівалентних за Мізесом напружень у 

тканинах протезного ложа, що виникали під навантаженням різних 

конструкцій АМП 

Модель 

АМП 

Варіант 

силового 

навантаження 

Максимальне 

напруження у 

кортикальній 

кістці, МПа 

Максимальне 

напруження у 

волокнах 

періодонта, МПа 

Максимальне 

напруження у 

твердих тканинах 

опорних зубів, МПа 

 

І 

V1 6,86 0,63 16,8 

V2 6,94 0,67 20,7 

V3 7,79 1,16 22,3 

 

ІІ 

V1 4,24 0,69 27,0 

V2 4,28 0,78 29,5 

V3 6,84 1,36 31,9 

 

ІІІ 

V1 4,24 0,69 29,4 

V2 4,27 0,79 31,3 

V3 6,85 1,34 33,6 

 

Значення напружень, що виникали у волокнах періодонта для моделі І 

конструкції АМП, навпаки, були найменшими, вони дорівнювали 0,63 МПа, 0,67 

МПа та 1,16 МПа для V1, V2 і V3, відповідно. Вищими були показники моделей ІІ 

і ІІІ, які незначно відрізнялися між собою та складали 0,69 МПа, 0,78 МПа, 1,36 

МПа і 0,69 МПа, 0,79 МПа, 1,34 МПа, відповідно. 

Максимальні напруження за Мізесом, що виникали в тканинах опорних 

зубів моделі І, складали 16,8 МПа, 20,7 МПа та 22,3 МПа під час дії навантаження 
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V1, V2, V3, відповідно. Локалізація максимальних напружень під час силових 

впливів V1 та V2 була схожою, головним чином, у пришийкових ділянках, 

звернених до дефектів контактних поверхонь зубів. Мезіальна частина опорного 

премоляра та дистальна частина опорного моляра майже не сприймали та не 

розподіляли навантаження. Що стосується найбільш неспрятливого напрямку V3,  

максимальне напруження виникало в ділянці з’єднання ретенційних елементів 

АМП з приясенною стінкою опорних порожнин (рис. 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8 Локалізація ділянок концентрації максимальних напружень в 

опорних зубах моделі І конструкції АМП під час дії навантаження V3 

Примітка. Червоний колір – місця концентрації максимальних напружень. 

 

Значення показників максимальних напружень для опорних зубів моделі ІІ 

конструкції АМП були більшими та дорівнювали 27,0 МПа, 29,5 МПа та 31,9 

МПа для відповідних навантажень V1, V2 та V3. Напруження в опорних зубах під 

час дії V1 і V2 було розподілене більш широко, ніж у моделі І, а саме, воно 

займало більшу частину премоляра та мезіальну половину моляра, що пояснює 

менші показники максимального напруження у кортикальній кістці щелепи та 

вищі у волокнах періодонта, ніж у моделі І конструкції АМП. У той же час, під 

впливом кутового навантаження V3 встановлені зони максимального напруження 

в місті з’єднання ретенційних елементів адгезивних мостоподібних протезів та 
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твердих тканин премоляра та моляра, зокрема, в ділянці приясенних стінок 

опорних порожнин  (рис. 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9 Локалізація ділянок концентрації максимальних напружень в 

опорних зубах моделі ІІ конструкції АМП під час дії навантаження V3 

Примітка. Червоний колір – місця концентрації максимальних напружень. 

 

Максимальне напруження в опорних зубах при розрахунку моделі ІІІ АМП 

становило 29,4 МПа, 31,3 МПа та 33,6 МПа, відповідно до навантажень V1, V2 та 

V3. Навантаження V1, V2 та V3 поширювались через усю товщу опорних зубів, 

зменшуючись до верхівок коренів (рис. 4.10). Не було визначено жодної ділянки 

концентрації напружень в місцях з’єднання АМП з опорними зубами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.10 Локалізація ділянок концентрації максимальних напружень в 

опорних зубах моделі ІІІ конструкції АМП під час дії навантаження V3 

Примітка. Червоний колір – місця концентрації максимальних напружень 
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Відомо, що з’єднання фотокомпозиційного матеріалу АМП з твердими 

тканинами опорних зубів у приясенній ділянці є «слабким» місцем ортопедичної 

конструкції з погляду на її тривале функціонування. З клінічної точки зору, це 

можливо пояснити важкодоступністю цієї ділянки під час моделювання АМП і 

подальшого якісного шліфування та полірування. Крім того, під час створення 

приясенної стінки, перпендикулярної до повздовжньої вісі зуба, емалеві призми 

препаруються у напрямку, що не відповідає їх природньому ходу, тим самим, 

зменшується міцність емалі в пришийковій ділянці. Згідно з результатами 

дослідження, встановлено, що під час навантаження моделей І та ІІ конструкцій 

АМП утворюються зони концентрації напружень саме в ділянці приясенної стінки 

ретенційних порожнин, що в клінічних умовах призведе до швидкого руйнування 

емалі, порушення крайового прилягання конструкції та її фіксації або до 

виникнення карієсу. Крім того, локалізація максимальних напружень в ділянках 

опорних зубів звернених до дефектів зубних рядів є несприятливою з точки зору 

біомеханіки зубощелепного апарата та може викликати нахил зубів у бік дефекту, 

що особливо небезпечно у молодих пацієнтів. Тим не менш, при навантаженні 

моделі ІІІ АМП подібних зон концентрації напружень не утворювалось, що є 

більш сприятливим, з точки зору тривалої експлуатації таких протезів. 

Максимальне напруження, яке виникало в товщі фотокомпозиційного 

матеріалу моделі І АМП під дією навантаження V1, дорівнювало 37,3 МПа та 

концентрувалося, головним чином, у центральній ямці штучного зуба. Цей самий 

показник для силового впливу V2 складав 56,8 МПа, максимальне напруження 

реєстрували  на верхівці дистально-щічного горбка штучного зуба. Максимальне 

напруження в товщі фотокомпозита під навантаженням V3 було визначене на 

рівні 66,2 МПа, його фіксували в товщі дистально-щічного горбка штучного 

моляра. 

Для моделі ІІ відповідні показники були вищими та складали 39,9 МПа, 69,9 

МПа та 90,8 МПа під час навантажень V1, V2, V3. Максимальне напруження для 

силового впливу V1 поширювалось через всю товщу фотокомпозиційного 

матеріалу в вертикальному напрямку від центральної ямки до приясенної стінки 
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штучного зуба. Навантаження V2 викликало концентрацію максимальних 

напружень у моделі від дистально-щічного горбка штучного зуба до його 

приясенної ділянки. Під силовим впливом V3 зареєстрували дві окремі ділянки 

концентрації напружень, а саме, в основі горбка, що навантажувався, та в центрі 

приясенної стінки штучного зуба. 

Значення показників максимальних напружень зареєстровані усередині 

фотокомпозиційного матеріалу моделі ІІІ АМП дорівнювали 40,4 МПа, 68,8 МПа 

та 88,6 МПа (табл 4.4).  

 

Таблиця 4.4 

Максимальні еквівалентні за Мізесом напруження, що виникали в 

структурних елементах різних конструкцій АМП 

Модель 

АМП 

Варіант 

силового 

навантаження 

Максимальне напруження 

(фотокомпозит), МПа 

Максимальне напруження 

(армуючі елементи), МПа 

І 

V1 37,3 29,4 

V2 56,8 29,0 

V3 66,2 30,0 

ІІ 

V1 39,9 42,6 

V2 69,9 20,6 

V3 90,8 24,0 

ІІІ 

V1 40,4 32,5 

V2 68,8 29,7 

V3 88,6 30,7 

 

Щодо локалізації, ділянки концентрацій напружень при силовому впливі V1 

визначали в центрі жувальної поверхні усієї товщі фотокомпозита вище від 

армуючої скловолоконної балки. Під час навантаження V2 та V3 максимальне 

напруження розподілялося протягом усієї половини вестибулярної поверхні 

проміжної частини АМП. Звертає увагу більш рівномірне поширення напруження 
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в товщі фотокомпозита моделі ІІІ АМП, ніж в моделях І і ІІ, навіть під час дії 

кутового навантаження V3 (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11 Поля еквівалентних за Мізесом напружень у товщі 

фотокомпозита моделей І, ІІ та ІІІ конструкцій АМП під час дії 

навантаження V3 

Примітка. Червоний колір – місця концентрації максимальних напружень. 

 

Таким чином, найбільш сприятливим розподілення напружень виявилося в 

моделі ІІІ АМП, де максимальне напруження не концентрувалося в одній ділянці, 

а поширювалося в товщі фотокомпозиційного матеріалу. Особливо небезпечним 

для функціонування покривного фотокомпозита слід вважати варіант армування 

АМП моделі ІІ, адже під час кутового навантаження горбка штучного зуба 

максимальне напруження концентрується в одному місці, що, зважаючи на 

невелику товщину шару фотокомпозиційного матеріала, внаслідок значного 

об’єму скловолоконних балок, призведе до швидкого руйнування АМП. 

Стосовно показників максимально напруження в армуючих елементах АМП 

моделі І конструкції АМП цей показник складав 29,4 МПа під час навантаження 

V1. Аналогічний показник під час дії V2 дорівнював 29,0 МПа, для V3 його 

визначали на рівні 30,0 МПа. Максимальне навантаження концентрувалося у 

центральній частині нижньої стрічки армуючого каркаса.  

Максимальні еквівалентні напруження за Мізесом у моделі ІІ АМП 

дорівнювали 42,6 МПа для навантаження V1; 20,6 МПа для V2 та 24,0 МПа для 

V3. Під час усіх трьох силових впливів максимальні напруження концентрувалися 
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в центральній частині верхньої скловолоконної балки, тобто їх локалізація 

збігалася з місцями концентрації максимальних напружень у товщі 

фотокомпозиційного матеріалу.   

Відносно моделі ІІІ АМП максимальні напруження усередині армуючих 

елементів складали 32,5 МПа, 29,7 МПа та 30,7 МПа для відповідних навантажень 

V1, V2, V3. Концентрацію максимальних напружень визначали в центральній 

частині як скловолоконної стрічки, так і скловолоконної балки. 

Найбільш сприятливим, з точки зору, надійності слід вважати варіант 

армування моделі ІІІ, у зв’язку з тим, що максимальне напруження розподілялося 

рівномірно та одночасно по двом армуючим елементам. Натомість, у моделі І 

концентрацію напруження визначали лише в нижній скловолоконній стрічці, у 

той час, як верхня практично не отримувала навантаження. Зворотну ситуацію 

спостерігали під час дослідження моделі ІІ, де максимальні напруження 

концентрувалися лише в центральній частині верхньої скловолоконної балки, 

коли друга частина армуючого каркаса практично не приймала участі в 

розподіленні прикладеного силового впливу (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12 Поля еквівалентних за Мізесом напружень в армуючих 

каркасах моделей І, ІІ та ІІІ конструкцій АМП під час дії навантаження V1 

Примітка. Червоний колір – місця концентрації максимальних напружень. 

 

Таким чином, характер розподілу і величина напруження, що виникає в 

проміжній частині конструкції АМП і передається на опорні зуби та тканини 

пародонта, залежать від місця прикладання, напрямків навантаження та варіанта 
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армування протеза. Для попередження можливих змін у пародонті опорних зубів з 

зафіксованими мостоподібними конструкціями тіло протеза повинно мати 

достатню жорсткість, яка визначає опороздатність пружним деформаціям. При 

збільшенні довжини дефекту зубного ряду або недостатньо виражених 

жорсткістних характеристиках армуючого каркаса в конструкції можуть виникати 

неприпустимі прогини, що викликають додаткові перевантаження в пародонті 

опорних зубів та призводять до розвитку захворювань пародонта чи нахилу 

опорних зубів у бік дефекту.  

Втім, найбільш поширеними ускладненнями при протезуванні дефектів 

зубних рядів АМП залишаються порушення фіксації конструкції та порушення її 

цілісності. Фіксація АМП, виготовлених прямим методом, забезпечується за 

рахунок факторів механічної ретенції та міцності адгезивного зв’язку між 

фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зуба. Руйнування емалі, 

дентину або фотокомпозита на лінії з’єднання АМП з опорними зубами неминуче 

призведе до порушення крайового прилягання та погіршення фіксації конструкції. 

Відповідно до результатів дослідження, найбільш сприятливо розподіляє 

навантаження в зоні фіксації АМП конструкція з армуванням стрічкою та балкою, 

у той час, як дві інші моделі мають максимальні напруження саме в ділянці 

приясенних стінок опорних зубів, у місці контакту фотокомпозита та емалі. 

Порушення цілісності АМП виникає внаслідок руйнування армуючих 

елементів або покривного фотокомпозиційного матеріалу. Коефіцієнт запасу 

міцності для фотокомпозита, за результами дослідження, складав від 1,6 до 3,8, в 

залежності від напрямку та місця прикладання навантаження. Аналогічний 

коефіцієнт для скловолоконних стрічок визначали на рівні від 8,0 до 11,4, для 

скловолоконних балок – від 38,5 до 87,4. Таким чином, найменш надійним 

складовим елементом АМП визначений саме фотокомпозиційний матеріал. 

Покращити прогноз експлуатації АМП можливо, завдяки рівномірному розподілу 

жувального тиску, який припадає на проміжну частину та відреставровані опорні 

порожнини в твердих тканинах зубів. Під час розрахунку моделі АМП з 

армуванням скловолоконною стрічкою та балкою максимальні напруження 
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поступово і рівномірно зменшувались з місця прикладання зусилля в бік опорних 

зубів. За результатами дослідження моделей АМП з армуванням двома 

скловолоконними стрічками або двома скловолоконними балками  були визначені 

точкові ділянки максимальної концентрації напружень усередині фотокомпозита 

та армуючих елементів, які під дією циклічного навантаження в умовах ротової 

порожнини швидко можуть призвести до руйнування конструкції АМП [213]. 

Враховуючи результати наведених лабораторних досліджень, можливо 

стверджувати, що запропоновану конструкцію адгезивних мостоподібних 

протезів з розробленим дизайном ретенційних порожнин та армуванням 

скловолоконною стрічкою і вкладеною зверху стрічки скловолоконною балкою 

слід вважати оптимальною, проте необхідні клінічні дослідження для вивчення 

особливостей та строків функціонування зазначених адгезивних конструкцій в 

умовах порожнини рота [214]. 

Отримані результати досліджень дозволяють зробити наступні висновки: 

1. У ході дослідження методом трьохточкового згинання достовірно 

(p<0,01) найвищі фізико-механічні характеристики мали зразки 

фотокомпозиційного матеріала, армованого скловолоконною стрічкою та балкою, 

укладеними паралельно, одна над однією. Показники руйнівного навантаження та 

максимального руйнівного навантаження складали, в середньому,  509,6+26,0 Н 

та 753,0+19,3 Н, відповідно, перевищуючи такі показники зразків з армуванням 

двома скловолоконними стрічками та балками у 2 і 1,5 раза. Також достовірно 

(p<0,01) найвищими виявилися показники міцності на згинання зразків з 

зазначеним армуванням, значення яких дорівнювали 122,3+6,2 МПа під час 

руйнування фотокомпозита та 180,7+4,7 МПа за повного руйнування зразків. 

Показники модуля пружності та пружності на згинання цих зразків, складаючи, 

відповідно, 8149,0+112,1 МПа і 60,4 МПа, були достовірно (p<0,01) вищими, ніж 

значення зразків з іншим армуванням. 

2. За наявності в опорних зубах ретенційних порожнин з додатковими 

зануреннями у вертикальних стінках за методом зсуву максимальне руйнівне 

навантаження на армовані фрагменти адгезивних мостоподібних протезів у 
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лабораторному дослідженні сягає 2805,9+191,4 Н, що майже у 4 рази вище, ніж 

навантаження, яке здатні витримувати такі ж фрагменти, зафіксовані у 

порожнинах з традиційною ящикоподібною формою, – 771,8+90,1 Н. 

Використання адгезивної системи V покоління з попереднім протравленням 

забезпечує у лабораторних умовах адгезивну міцність фіксації 

фотокомпозиційного матеріалу до емалі зубів на рівні 29,5 МПа, що достовірно 

(p<0,05) вище показників міцності для зразків, виготовлених з застосуванням 

інших адгезивних систем.  

3. Під час дослідження напружено-деформованих станів різних конструкцій 

адгезивних мостоподібних протезів встановлено, що напруження найбільш 

сприятливо розподіляються в тканинах протезного ложа та складових елементах 

мостоподібних протезів, армованих скловолоконною стрічкою та балкою, 

укладеними паралельно, одна над однією, де вони не створюють ділянок 

концентрацій, а поступово і рівномірно зменшуються від місця прикладання 

навантаження у бік кісткової тканини щелеп через фотокомпозиційний матеріал, 

армуючі елементи, тверді тканини опорних зубів та волокна періодонта. За такої 

конструкції адгезивних мостоподібних протезів зменшуються ризики порушення 

їх фіксації та цілісності, що створює передумови для тривалої експлуатації. 

Представлені результати лабораторних досліджень опубліковані в 

наступних друкованих працях: 

1. Удод ОА, Помпій ОО. Лабораторне дослідження міцнісних 

характеристик армованого скловолокном фотокомпозиційного матеріалу. 

Український стоматологічний альманах. 2019; 1: 5-9.  

2. Udod A, Pompiy A, Shidlovsky N. Laboratory investigation of the reinforced  

photo composition material bending strength. Modern Science. 2019; 4: 143-9.  

3. Даниленко ЛП, Помпій ОО, Шидловський МС, Мусієнко ОВ, Помпій ЕС. 

Вивчення міцності фіксації фотокомпозиційного матеріалу до твердих тканин 

зубів з використанням різних адгезивних систем. Хірургія Донбасу. 2019; 8(3): 39-
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мостовидных протезов. Georgian Medical News. 2020; 9(306): 156-61.  
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вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя»; 2019 кві 25-26; 

Краматорськ. Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім»; 2019; c.200-

201. 

6. Удод ОА, Помпій ОО. Лабораторне обгрунтування оптимальної 

конструкції адгезивних мостоподібних протезів. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи 

розвитку природничих дисциплін в медичній освіті»; 2020 бер 20; 

Кропивницький. Кропивницький: ДНМУ; 2020; с.129-131. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Для проведення клінічного дослідження було відібрано 180 пацієнтів віком 

від 18 до 35 років з малими включеними дефектами зубних рядів у бічній ділянці, 

що утворилися внаслідок втрати одного премоляра або моляра. У хворих 

визначали ортогнатичний або прямий прикус, відсутність парафункціональних 

звичок, ознак деформації зубних рядів або патологічної стертості. Зуби, що 

межували з дефектом, мали виражену анатомічну форми, були інтактними або 

мали невеликі реставрації на жувальних або контактних поверхнях.  

Слизова оболонка в ділянці відсутніх зубів у пацієнтів була рівномірно 

податливою, рожевого кольору без наявних ознак ураження. Під час пальпації 

беззубої ділянки альвеолярного відростка не встановлювали будь-яких болісних 

ділянок, його поверхня була гладенькою з похилими вестибулярними та 

оральними скатами. 

Після рентгенологічного обстеження у жодного з пацієнтів не 

встановлювали ознак патологічних змін у пародонті опорних зубів. Цілісність 

кортикальних пластинок міжзубних перетинок не була порушена. Висота 

кісткової тканини альвеолярних відростків знаходилась на рівні емалево-

цементного з’єднання наявних зубів, а в ділянці дефектів зубних рядів визначали 

незначну рівномірну горизонтальну атрофію кісткової тканини.  

Після обговорення можливих варіантів протезування та прийому рішення 

про виготовлення прямих адгезивних мостоподібних протезів, від кожного 

хворого було отримано інформовану згоду на проведення ортопедичної 

реабілітації обраною конструкцією протезів. 

З метою підтвердження ідентичності умов клінічного дослідження кожному 

з пацієнтів визначали спрощений індекс стану гігієни порожнини рота OHI-S та 

комплексний пародонтальний індекс за Леусом П. А. До того ж, у хворих були 

визначені показники ЕОД вітальності пульпи, які вимірювали в опорних зубах, їх 

значення в осіб всіх груп коливалися від 1 до 6 мкА, тобто відповідали 

нормальній життєдіяльності пульпи. Згідно з результатами, не було встановлено 
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достовірних (p>0,05) відмінностей між вихідними показниками хворих різних 

груп (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Значення вихідних індексів OHI-S, КПІ та ЕОД у пацієнтів різних груп 

Група пацієнтів OHI-S, бали КПІ, бали ЕОД, мкА 

І група, n=30 1,08+0,11 1,04+0,08 3,06+0,24 

ІІ група, n=30 1,05+0,12 0,98+0,1 2,96+0,31 

ІІІ група, n=30 1,19+0,1 0,83+0,06 3,14+0,21 

ІV група, n=30 1,21+0,12 0,86+0,09 3,05+0,12 

V група, n=30 1,16+0,11 1,09+0,06 3,09+0,11 

VІ група, n=30 1,13+0,09 0,87+0,08 3,02+0,09 

  

Найнижчий індекс OHI-S встановили в осіб ІІ групи, він складав 1,05+0,12 

бала, найгірший рівень гігієни визначений у пацієнтів ІV групи, його значення 

складало 1,21+0,12 бала. Загалом, гігієнічний стан порожнини рота в осіб усіх 

груп був задовільний. 

Показники КПІ у пацієнтів всіх груп також мали недостовірні (p>0,05) 

розбіжності. Мінімальне значення цього індексу було визначено у хворих ІІІ 

групи – 0,83+0,06 бала, у пацієнтів V групи цей показник сягав максимального 

значення – 1,09+0,06 бала. В цілому, стан пародонта обстежених осіб можна 

оцінити як такий, що має ризик розвитку захворювань. 

Мінімальний середній показник ЕОД опорних зубів, а саме, 2,96+0,31 мкА 

встановлювали у пацієнтів ІІ групи, у той же час, найвище середнє значення було 

у хворих ІІІ групи, яке дорівнювало 3,14+0,21 мкА. Середні показники ЕОД 

пульпи опорних зубів відрізнялися недостовірно (p>0,05) між пацієнтами шести 

досліджуваних груп. 

Таким чином, враховуючи схожі індекси стану гігієни порожнини рота і 

пародонта, відсутність достовірних відмінностей у показниках ЕОД, можливо 

стверджувати про ідентичні умови проведення дослідження у пацієнтів всіх груп. 
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5.1 Результати клінічної оцінки адгезивних мостоподібних протезів, 

виготовлених з різним дизайном ретенційних та армуючих елементів 

Після обстеження кожному з 180 пацієнтів було проведено виготовлення 

адгезивних мостоподібних протезів прямим методом для відновлення цілісності 

зубних рядів. Загалом, було виготовлено 180 протезів. Всі АМП моделювали з 

нанонаповненого фотокомпозиційного матеріалу, а для створення 

суперадаптивного шару на приясенних стінках ретенційних порожнин 

використовували текучий фотокомпозит. 

Пацієнтам І, ІІ та ІІІ груп препарували традиційні ящикоподібні порожнини, 

для армування АМП використовували, відповідно до нумерації груп, дві 

скловолоконні стрічки, дві балки та стрічку з балкою. В опорних зубах пацієнтів 

ІV, V та VI груп виконували ретенційні елементи з додатковими зануреннями, у 

той час, як армування проводили аналогічно АМП у пацієнтів І, ІІ та ІІІ груп.  

Оцінювання клінічного стану різних конструкцій АМП проводили з 

використанням розробленої кваліметричної системи оцінки,  згідно з якою 

визначали відповідність АМП абсолютним та відносним клінічним критеріям. У 

випадку невідповідності ортопедичної конструкцій одному з відносних клінічних 

критеріїв протез підлягав корекції, якщо ж АМП не відповідав одному або більше 

з абсолютних критеріїв, то його, за згодою пацієнта, видаляли, а хворого 

виключали з дослідження.  

Наступного дня після виготовлення всі 180 протезів (100%) пацієнтів всіх 

груп відповідали абсолютним і відносним клінічним критеріям якості та не 

потребували будь-яких втручань. Всі ці протези отримали оцінки «відмінно», а за 

пацієнтами було продовжено спостереження. 

 

5.1.1 Результати клінічної оцінки адгезивних мостоподібних протезів 

через 6 місяців 

Через 6 місяців у пацієнтів І групи 3 АМП (10,0% від кількості 

виготовлених АМП в осіб групи) мали дефекти в ділянках з’єднання опорних 

елементів протезів з твердими тканинами зубів. Такі конструкції отримали 
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позначку «НІ» за невідповідність відносному клінічному критерію «крайове 

прилягання», оцінку «задовільно» та вимагали корекції. Ще в одного з пацієнтів І 

групи була встановлена рухомість 1 АМП (3,3%) у ділянці одного з опорних 

зубів. Цей протез було оцінено на «незадовільно» за невідповідність абсолютному 

клінічному критерію «ретенція», та, за згодою пацієнта, він був замінений (табл. 

5.2). Інші 26 АМП (86,7%) осіб І групи відповідали всім клінічним критеріям і 

були оцінені на «відмінно». 

 

Таблиця 5.2 

Порушення конструкцій АМП в осіб різних груп у термін 6 місяців, абс. 

Група 

Ускладнення  

І 

група 

ІІ 

група 

ІІІ 

група 

ІV 

група 

V 

група 

VI 

група 

Порушення крайового 

прилягання 

3 0 0 0 0 0 

Порушення анатомічної форми 0 1 0 1 1 0 

Порушення цілісності 

конструкції 

0 0 0 1 1 0 

Порушення ретенції 1 0 0 0 0 0 

Усього 4 1 0 2 2 0 

 

В одного з пацієнтів ІІ групи через півроку користування було визначено 

порушення анатомічної форми штучного зуба 1 конструкції АМП (3,3%) 

внаслідок сколу фотокомпозиційного матеріалу без оголення армуючого каркаса. 

Протез отримав оцінку «задовільно» і вимагав відповідної корекції. АМП інших 

пацієнтів ІІ групи, яких було 29 (96,7%), оцінили на «відмінно»  і продовжили 

спостереження за ними. 

Всі 30 АМП (100%) пацієнтів ІІІ групи  під час контрольного огляду 

відповідали клінічним критеріям і не потребували додаткових втручань. 

Протягом перших 6 місяців один з пацієнтів ІV групи поскаржився на 

перелом АМП (3,3%). Лінія перелому проходила вертикально в ділянці штучного 
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зуба крізь армуючий каркас. Цей протез отримав позначку «НІ» за невідповідність 

абсолютному клінічному критерію «цілісність опорних елементів і проміжної 

частини АМП», оцінку «незадовільно» та вимагав заміни. Після виготовлення 

нового АМП пацієнта було виключено з дослідження. В іншого пацієнта цієї 

групи визначили скол покривного фотокомпозиційного матеріалу в 1 АМП 

(3,3%), йому виставили оцінку «задовільно» та провели відповідну корекцію. 

Кількість успішно функціонуючих АМП у пацієнтів групи, які отримали оцінку 

«відмінно», складала 28 (93,4%). 

В одного з пацієнтів V групи через півроку спостереження визначили 

відшарування фотокомпозита з оголенням елементів скловолоконного армуючого 

каркаса АМП (3,3%), цей протез отримав оцінку «незадовільно» (рис. 5.1). Він 

був вилучений, хворому відновили дефект зубного ряду іншою конструкцією.  Ще 

в одного пацієнта визначили скол покривного фотокомпозиційного матеріалу в 1 

АМП (3,3%), хворому провели відповідну корекцію ортопедичної конструкції, а 

протез отримав оцінку «задовільно». Інші 28 АМП (93,4%) пацієнтів групи 

оцінили на «відмінно». 

 

Рис. 5.1 Відшарування покривного фотокомпозита з оголенням 

армуючого каркаса АМП у пацієнта Е., 30 років 
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Під час користування адгезивними мостоподібними конструкціями 

протягом 6 місяців усі пацієнти VI групи не мали скарг, а при проведенні 

контрольного огляду не було встановлено будь-яких порушень, тож, усі АМП 

(100%) були оцінені на «відмінно». 

 В цілому, через 6 місяців експлуатації клінічна ефективність протезування 

180 пацієнтів різними адгезивними конструкціями дорівнювала 95,0%, тобто 171 

АМП (95,0% від вихідної кількості) отримали оцінку «відмінно» та не 

потребували додаткових втручань [215, 216]. Найвищу клінічну ефективність 

протезування (100%) зареєстрували у пацієнтів ІІІ та VІ груп, ефективність 

відновлення цілісності зубних рядів у пацієнтів ІІ групи складала 96,7%, в осіб ІV 

та V груп – 93,4%. Найнижчою ефективність застосування АМП була у пацієнтів І 

групи, її значення було 86,7% (рис. 5.2).  

Рис. 5.2 Клінічна ефективність протезування різними конструкціями 

АМП у термін 6 місяців, % 

 

Серед загальної кількості порушень частіше реєстрували дефекти крайового 

прилягання, зокрема, їх визначали у 3 АМП (33,3% від загальної кількості 

ускладнень), ще 3 конструкції (33,3%) мали порушення цілісності внаслідок 
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сколів фотокомпозційного матеріалу. Зазначені 6 АМП (66,6%) не відповідали 

відносним клінічним критеріям та підлягали корекції. Крім того, були встановлені 

2 АМП (22,3%) з повним руйнуванням фотокомпозита разом з армуючим 

каркасом і 1 конструкція (11,1%) з порушенням ретенції (рис 5.3).  

Рис. 5.3 Структура порушень конструкцій АМП в осіб різних груп у 

термін 6 місяців, % 

 

Останні 3 АМП (33,4%) не відповідали вже абсолютним клінічним 

критеріям та підлягали, за згодою пацієнтів, заміні, хворих було виключено з 

дослідження та виготовлено інші ортопедичні конструкції для заміщення дефектів 

зубних рядів. 

 

5.1.2 Результати клінічної оцінки адгезивних мостоподібних протезів 

через 12 місяців 

Через рік спостереження було оглянуто 177 пацієнтів (98,3% від початкової 

кількості хворих), зокрема, 29 осіб (96,6%) І групи, 30 осіб (100%) ІІ групи, 30 

осіб (100%) ІІІ групи, 29 осіб (96,6%) ІV групи, 29 осіб (96,6%) V групи та 30 осіб 

(100%) ІV групи. 
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Під час обстеження у двох пацієнтів І групи визначили порушення ретенції 

2 АМП (6,7%), також були встановлені переломи 2 конструкцій (6,7%), за 

невідповідність абсолютному критерію «цілісність опорних елементів та 

проміжної частини АМП» (табл. 5.3). Вказані 4 протези отримали оцінку 

«незадовільно» та, за згодою пацієнтів, були замінені. Кількість успішно 

функціонуючих АМП у пацієнтів І групи складала 25 (83,3%). 

 

Таблиця 5.3 

Порушення конструкцій в осіб різних груп у термін 12 місяців, абс. 

Група 

Ускладнення  

І 

група 

ІІ 

група 

ІІІ 

група 

ІV 

група 

V 

група 

VI 

група 

Порушення крайового прилягання 2 0 1 0 0 0 

Порушення анатомічної форми 0 4 0 0 2 0 

Порушення цілісності конструкції 2 0 0 1 0 0 

Порушення ретенції 0 0 0 0 0 0 

Порушення оклюзійних контактів 0 0 0 1 0 0 

Усього 4 4 1 2 2 0 

 

У пацієнтів ІІ групи встановили 4 конструкції адгезивних мостоподібних 

протезів (13,3%), які не відповідали відносному клінічному критерію 

«відновлення анатомічної форми зубів», внаслідок сколів покривного 

фотокомпозиційного матеріалу, такі АМП були оцінені на «задовільно» та 

вимагали корекції. Інші 26 протезів (86,7%) відповідали усім клінічним вимогам 

та не потребували додаткових втручань.  

 В одного з пацієнтів ІІІ групи визначили порушення крайового прилягання 

фотокомпозиційного матеріалу в 1 АМП (3,3%) одночасно на двох опорних зубах. 

Цей протез отримав позначку «НІ» за невідповідність відносному клінічному 

критерію «крайове прилягання», оцінку «задовільно» та підлягав корекції. Серед 

інших осіб ІІІ групи, в яких було 29 протезів (96,7%), не було визначено жодних 

ускладнень.  
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 Протягом контрольного обстеження пацієнтів ІV групи було встановлено 

порушення оклюзійного контакту в ділянці штучного зуба 1 АМП (3,3%). 

Конструкція отримала оцінку «задовільно» за невідповідність відносному 

клінічному критерію «відновлення гармонійної оклюзії» та вимагала корекції. 

Крім того, ще в 1 АМП (3,3%) іншого хворого цієї групи встановили порушення 

цілісності, таким чином, протез отримав позначку «НІ» за невідповідність 

критерію «цілісність проміжної частини АМП», оцінку «незадовільно» і був 

негайно видалений. Клінічна ефективність протезування АМП у пацієнтів ІV 

групи визначили на рівні 90,0%, тому що 27 АМП (90,0%) не вимагали 

додаткових втручань. 

 У  пацієнтів V групи через рік експлуатації у 2 АМП (6,7%) були 

встановлені відколи фотокомпозиційного матеріалу в ділянках штучного та 

опорних зубів без оголення скловолоконних елементів армуючих каркасів. 

Протези отримали позначки «НІ» в графі «відновлення анатомічної форми 

штучного та опорних зубів», оцінку «задовільно» та були відновлені відповідним 

фотокомпозиційним матеріалом. Інші 27 конструкцій АМП (90,0%) не мали будь-

яких порушень, їм виставили оцінку «відмінно» та продовжили спостереження за 

пацієнтами. 

 Під час контрольного огляду пацієнтів VI групи всі 30 АМП (100%) знову 

відповідали всім абсолютним та відносним клінічним критеріям, вони були у 

чудовому стані, тому отримали оцінки «відмінно» і не потребували додаткових 

втручань. 

Таким чином, протягом 12 місяців користування середній показник 

клінічної ефективності протезування пацієнтів всіх груп АМП становив 91,1%, 

зокрема, 164 протези (91,1% від початкової кількості АМП) були у чудовій формі 

та відповідали всім клінічним критеріям. 

 Максимальну кількість протезів, що були оцінені на «відмінно», знову мали 

пацієнти VI групи, в яких повноцінно функціонуючими залишилися всі 

виготовлені конструкції, тобто ефективність становила 100%. Клінічна 

ефективність протезування в осіб ІІІ групи було незначно нижчою та складала 
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96,7%. На рівні 90,0% була визначена ефективність відновлення цілісності зубних 

рядів за допомогою конструкцій АМП у пацієнтів ІV та V груп, а в осіб ІІ групи 

вона становила 86,7%. В осіб І групи показник ефективності знову був 

найнижчим, складаючи 83,3% (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4 Клінічна ефективність протезування різними конструкціями 

АМП у термін 12 місяців, % 

 

Найбільша кількість ускладнень була виявлена у вигляді сколів 

фотокомпозита з проміжної частини АМП, зокрема, було 6 таких конструкцій 

(46,1% від загальної кількості ускладнень), ще в 3 випадках (23,1%) реєстрували 

порушення цілісності протезів з руйнуванням армуючих каркасів (рис. 5.5).  

Рис. 5.5 Структура порушень конструкцій АМП в осіб різних груп у 

термін 12 місяців, % 
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Втрату ретенції визначали в 2 конструкціях (15,4%), також було виявлено 

по 1 АМП з дефектами крайового прилягання (7,7%) і порушеними оклюзійними 

співвідношеннями штучного зуба АМП з зубами-антагоністами (7,7%).  

На цьому етапі з дослідження було виключено 5 пацієнтів з адгезивними 

протезами, що не відповідали абсолютним клінічним критеріям. Цим хворим були 

запропоновані інші методи ортопедичної реабілітації. Всі 8 АМП, що не 

відповідали відносним клінічним критеріям, були відреставровані та продовжили 

своє функціонування. Протягом року спостереження не було встановлено жодних 

порушень з боку естетичних властивостей АМП, тобто зміни кольору, втрати 

блиску тощо були відсутні [217]. 

 

5.1.3 Результати клінічної оцінки адгезивних мостоподібних протезів 

через 24 місяці 

Через два роки спостереження були обстежені 172 пацієнти (95,5% від 

початкової кількості хворих), причому в дослідженні залишилися 25 осіб (83,3%) 

І групи, 30 осіб (100%) ІІ групи, 30 осіб (100%) ІІІ групи, 28 осіб (93,3%) IV групи, 

29 осіб (96,7%) V групи та 30 осіб (100%) VІ групи.  

Під час обстеження пацієнтів І групи встановили 3 АМП (10,0%), що 

отримали позначку «НІ» за невідповідність відносному клінічному критерію 

«ретенція». Також, у хворих цієї групи визначили порушення цілісності 2 

адгезивних протезів (6,7%). Усі зазначені  конструкцій оцінили на «незадовільно» 

та, за згодою пацієнтів, замінили на нові. Кількість АМП, що відповідали всім 

кваліметричним критеріям та були оцінені на «відмінно» у хворих І групи, 

складала 20 (66,7%). 

Значну кількість ускладнень через два роки мали пацієнти ІІ групи, а саме, в 

1 АМП (3,3%) виявлено порушення оклюзійних співвідношень з зубами-

антагоністами, 3 АМП (10,0%) мали сколи фотокомпозиційного матеріалу, тобто 

не відповідали відносному критерію «відновлення анатомічної форми зубів». Усі  

протези отримали оцінки «задовільно» та потребували корекції. До того ж, у 

пацієнтів цієї групи визначили порушення фіксації 3 АМП (10,0%), які оцінили на 
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«незадовільно» та, за згодою пацієнтів, замінили. Інші АМП пацієнтів ІІ групи, 

зокрема, 23 протези (76,6%), не мали будь-яких порушень, вони отримали оцінки 

«відмінно» та продовжили функціонування. 

Серед пацієнтів ІІІ групи єдиним встановленим ускладненням було 

порушення ретенції 1 АМП (3,3%), якому виставили оцінку «незадовільно» та 

замінили на новий (табл. 5.4). Найкращі оцінки «відмінно» отримали інші 29 

АМП (96,7%), котрі не мали будь-яких порушень. 

 

Таблиця 5.4 

Порушення конструкцій АМП в осіб різних груп у термін 24 місяці, абс. 

Група 

Ускладнення  

І 

група 

ІІ 

група 

ІІІ 

група 

ІV 

група 

V 

група 

VI 

група 

Порушення крайового прилягання 0 0 0 0 0 0 

Порушення анатомічної форми 0 3 0 0 5 1 

Порушення цілісності конструкції 2 0 0 3 1 0 

Порушення ретенції 3 3 1 0 0 0 

Порушення оклюзійних контактів 0 1 0 1 0 0 

Запалення слизової оболонки 0 0 0 1 0 0 

Усього 5 7 1 5 6 1 

 

 Вперше було встановлено ускладнення у вигляді запалення слизової 

оболонки у пацієнта ІV групи, в якого визначили набряк та гіперемію ясен в 

ділянці проміжної частини 1 АМП (3,3%). Протез оцінили на «незадовільно», 

негайно видалили, а пацієнту після відповідного лікування було виготовлено іншу 

ортопедичну конструкцію. Ще 1 АМП (3,3%) мав порушення оклюзійних 

контактів, цей протез отримав оцінку «задовільно» та підлягав корекції. Крім 

того, у пацієнтів даної групи встановили порушення цілісності 3 АМП (10,0%), 

які оцінили на «незадовільно» та замінили на нові. Таким чином, через 2 роки у 

пацієнтів IV групи було 23 успішно функціонуючі конструкції адгезивних 

мостоподібних протезів (76,7%). 
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 Серед пацієнтів V групи визначили порушення у вигляді тріщин та сколів 

фотокомпозиційного матеріалу на жувальній поверхні штучних зубів 5 АМП 

(16,7%). Ці протези отримали оцінку «задовільно» та потребували корекції. Ще в 

одного пацієнта групи встановили відшарування фотокомпозита з оголенням 

скловолоконного армуючого каркаса в 1 АМП (3,3%), така конструкція отримала 

оцінку «незадовільно» та підлягала заміні. Інші АМП, яких було 23 (76,7%), були 

оцінені на «відмінно» та не потребували ніяких втручань. 

 Через 2 роки спостереження найменшу кількість ускладнень визначили у 

пацієнтів VІ групи, лише в одного з пацієнтів встановили незначний скол 

фотокомпозиційного матеріалу в ділянці штучного зуба 1 АМП (3,3%), який 

отримав оцінку «задовільно» та мав бути коректований. Таким чином, кількість 

успішно функціонуючих АМП у пацієнтів даної групи знову була однією з 

найбільших та складала 29 протезів (96,7%). 

 Клінічна ефективність протезування різними конструкціями АМП, зокрема, 

її середній показник через 24 місяці спостереження складав 81,6%, тобто 147 

протезів (81,6% від початкової кількості протезів) функціонували без жодних 

відхилень [218, 219]. Однаковою була ефективність відновлення цілісності зубних 

рядів в осіб ІІІ та VI груп, вона становила 96,7%, цей показник був максимальний 

відносно ефективності конструкцій АМП пацієнтів інших груп (рис. 5.6).  

 

Рис. 5.6 Клінічна ефективність протезування різними конструкціями 

АМП у термін 24 місяці, % 
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Значно нижчими були відповідні показники у пацієнтів ІІ, IV і V груп, які 

мали по 23 протези (76,7%), що відповідали всім клінічним критеріям. 

Найнижчою була ефективність протезування хворих І групи, вона дорівнювала 

66,7%, інакше кажучи, лише 20 протезів (66,7%) були оцінені на «відмінно». 

Протягом 24 місяців суттєво зросла кількість виявлених ускладнень 

протезування адгезивними мостоподібними конструкціями. Встановили 7 АМП 

(28,0% від загального числа  ускладнень) з порушенням ретенції в опорних зубах 

та 6 протезів (24,0%) з втратою цілісності, тобто руйнуванням  проміжної частини 

конструкції (рис. 5.7).  

Рис. 5.7 Структура порушень конструкцій АМП в осіб різних груп у 

термін 24 місяці, % 

 

В ділянці проміжної частини 1 адгезивного мостоподібного протеза (4,0%) 

було зареєстровано запалення слизової оболонки альвеолярного відростка. 

Враховуючи невідповідність абсолютним клінічним критеріям, всі зазначені АМП 

були, за згодою пацієнтів, замінені на нові, а хворих виключили з подальшого 

дослідження.  

Слід також зазначити, що було зафіксовано 9 випадків (36,0%) суттєвого 

порушення анатомічної форми штучного зуба АМП внаслідок сколів покривного 

фотокомпозита та 2 випадки (8,0%) втрати щільних оклюзійних контактів 
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штучного зуба АМП з зубами-антагоністами. Вказані  адгезивні мостоподібні 

протези не відповідали тільки відносним критеріям якості, тому після відповідної 

корекції продовжили функціонування. 

 

5.1.4 Результати клінічної оцінки адгезивних мостоподібних протезів 

через 36 місяців 

Через 3 роки було оглянуто 158 пацієнтів (87,7% від початкової кількості 

хворих у дослідженні), серед яких було 20 хворих (66,7%) І групи, 27 осіб (90,0%) 

ІІ групи, 29 осіб (96,7%) ІІІ групи, 24 пацієнти (80,0%) ІV групи, 28 пацієнтів 

(93,3%) V групи та 30 пацієнтів (100%) VІ групи. 

Протягом обстеження встановили, що 4 конструкції АМП (13,3%) у 

пацієнтів І групи втратили цілісність внаслідок переломів фотокомпозита разом з 

армуючим каркасом усередині штучного зуба або в ділянці з’єднання проміжної 

частини АМП з ретенційними елементами (табл. 5.5). До того ж, в осіб даної 

групи встановили порушення фіксації 2 АМП (6,7%). Всі ці АМП отримали 

оцінки «незадовільно» та вимагали заміни. Чисельність функціонуючих АМП без 

ускладнень у пацієнтів І групи складала 14 (46,6%). 

 

Таблиця 5.5 

Порушення конструкцій АМП в осіб різних груп у термін 36 місяців, 

абс.  

Група 

Ускладнення  

І 

група 

ІІ 

група 

ІІІ 

група 

ІV 

група 

V 

група 

VI 

група 

Порушення крайового прилягання 0 2 5 0 0 2 

Порушення анатомічної форми 0 5 0 2 8 0 

Порушення цілісності конструкції 4 0 0 5 0 0 

Порушення ретенції 2 0 2 0 0 0 

Наявність вторинного карієсу 0 0 0 0 1 0 

Усього 6 7 7 7 9 2 
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У пацієнтів ІІ групи 5 АМП (16,7%) було оцінено на «задовільно» через 

невідповідність клінічному критерію «відновлення анатомічної форми штучного 

та опорних зубів», такі протези підлягали корекції. Ще в 2 АМП (6,7%) визначили 

дефекти між фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами опорних 

зубів, їх також оцінили «задовільно» та провели відновлення крайового 

прилягання. Найвищі оцінки «відмінно» отримали 20 адгезивних мостоподібних 

протезів (66,6%) у пацієнтів цієї групи. 

Протягом контрольного огляду пацієнтів ІІІ групи виявили 2 АМП (6,7%) з 

порушенням фіксації. Ці протези оцінили на «незадовільно» та, за згодою 

пацієнтів, замінили на нові. Крім того, встановили 5 АМП (16,7%), які мали 

порушення крайового прилягання, дані конструкції отримали оцінку 

«задовільно», а виявлені дефекти на межі твердих тканин зубів і матеріалу 

протеза були одразу відновлені. Інші 22 АМП (73,3%) були оцінені на «відмінно» 

та не потребували втручань. 

У  пацієнтів ІV групи встановили ускладнення у вигляді порушення 

цілісності 5 АМП (16,7%) з переломом армуючих каркасів. Такі конструкції 

оцінили на «незадовільно» і замінили на нові. Також в осіб цієї групи визначили 

відколи покривного фотокомпозита у 2 АМП (6,7%), що потребувало корекції. 

Кількість протезів, які оцінили на «відмінно», складала 17 (56,7%). 

Найбільш поширеним ускладненням, що реєстрували через 3 роки 

спостереження у пацієнтів V групи, була невідповідність відносному клінічному 

критерію «відновлення анатомічної форми штучного та опорних зубів», таких 

АМП було 8 (26,7%), вони отримали оцінку «задовільно» і підлягали корекції. 

Крім того, в одного з пацієнтів V групи встановили наявність, і це вперше, 

вторинного карієсу в ділянці ретенційного елемента 1 АМП (3,3%). Такий протез 

отримав оцінку «задовільно» та після відповідного лікування карієсу вимагав 

корекції. Інші 19 (63,3%) АМП хворих V групи були оцінені на «відмінно». 

Відносно конструкцій АМП пацієнтів VІ групи встановлено, що протягом 

трирічного періоду спостереження кількість ускладнень була мінімальною. Так, 

тільки в 2 АМП (6,7%) визначили незначне порушення крайового прилягання 
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матеріалу у вигляді дефектів, що не доходили до емалево-дентинного з’єднання. 

Ці протези отримали оцінки «задовільно» та після відповідної корекції 

продовжили своє функціонування. Кількість АМП, що отримали оцінку 

«відмінно», складала 28 протезів (93,3%).  

Таким чином, через 36 місяців серед пацієнтів усіх груп 120 конструкцій 

АМП (66,6%) успішно функціонували [220]. Максимальну клінічну ефективність 

визначили в осіб VI групи, вона складала 93,3%. На 20,0% нижчою була 

ефективність відновлення цілісності зубних рядів адгезивними мостоподібними 

протезами у пацієнтів ІІІ групи, вона складала 73,3%. Ще нижчим був показник 

щодо конструкцій у пацієнтів ІІ групи – 63,3%.  

Однаковими та достатньо низькими виявилися значення клінічної 

ефективності протезування АМП в осіб V і IV групи –  тільки 56,7%. Найгіршими 

ж традиційно стали конструкції адгезивних протезів у пацієнтів І групи, 

ефективність протезування за допомогою АМП у них становила лише 46,6%, 

тобто через 3 роки успішно функціонували менше половини від вихідної кількості 

конструкцій (рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8 Клінічна ефективність протезування різними конструкціями 

АМП у термін 36 місяців, % 
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Протягом третього року спостереження були зареєстровані наступні 

ускладнення: порушення цілісності мали 9 конструкцій (23,7% від усіх 

ускладнень), порушення фіксації встановлено у 4 АМП (10,5%), сколи покривного 

фотокомпозиційного матеріалу – в 15 протезах (39,5%), неналежне крайове 

прилягання матеріалу – у 9 АМП (23,7%), у ділянці фіксації в опорному зубі 1 

АМП (2,6%) діагностовано вторинний карієс (рис. 5.9). 

Рис. 5.9 Структура порушень конструкцій АМП в осіб різних груп у 

термін 36 місяців, % 

 

Згідно з результататами дослідження, яке було проведено протягом трьох 

років, найбільш надійним варіантом прямого виготовлення АМП виявився 

розроблений спосіб, що передбачає препарування ретенційних порожнин в 

опорних зубах ящикоподібної форми з додатковими зануреннями, які виконують 

в приясенних третинах вертикальних стінок порожнин, та горизонтальне 

армування конструкції скловолоконною стрічкою і вкладеною паралельно стрічці 

та альвеолярному гребеню скловолоконною балкою.  
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Клінічна ефективність протезування такою конструкцією АМП майже у всі 

терміни була вищою, ніж ефективність застосування АМП, виготовлених іншими 

способами, зокрема, вона складала 100% у терміни 6 і 12 місяців, 96,7 % та 93,3% 

– у строки 24 і 36 місяців, відповідно.  

Завдяки запропонованому дизайну ретенційних порожнин та розробленому 

варіанту армуючого каркаса не було встановлено жодного порушення фіксації або 

цілісності проміжної частини АМП. Ускладнення, які виникали через 2 і 3 роки 

спостереження, були несуттєвими, тобто такими, що не відповідали відносним 

клінічним критеріям якості, їх усували шляхом корекції, і такі конструкції 

продовжували функціонувати.  

 

5.2 Результати клінічної оцінки адгезивних мостоподібних конструкцій 

у якості тимчасових протезів 

З метою визначення ефективності безпосереднього протезування включених 

дефектів зубних рядів АМП, виготовленими прямим методом, були обстежені 50 

осіб віком від 30 до 60 років, які мали показання до видалення зубів в 

фронтальних або бічних відділах та яким планували виготовити тимчасові 

ортопедичні конструкції для відновлення цілісності зубних рядів протягом 48 

годин з моменту проведення операції.  

Осіб, включених до клінічного дослідження, розділили на дві групи в 

залежності від локалізації дефектів зубних рядів. До І групи увійшли 25 пацієнтів 

(50,0% від загальної кількості), що мали включені дефекти у фронтальному 

відділі зубних рядів, до ІІ групи – 25 осіб (50,0%) з малими включеними 

дефектами в бічній ділянці. Усім пацієнтам виготовляли тимчасові АМП за 

розробленим способом.  

Клінічну ефективність безпосереднього протезування визначали с 

використанням кваліметричної системи оцінювання. Обстеження пацієнтів 

проводили наступного дня після виготовлення тимчасових конструкцій, через 6 та 

12 місяців. Наступного дня всі 50 АМП (100%) пацієнтів обох груп були у чудовій 

формі, отримали оцінки «відмінно» і не потребували будь-яких втручань. 
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5.2.1 Результати клінічної оцінки клінічної тимчасових адгезивних 

мостоподібних протезів через 6 місяців 

Через півроку експлуатації тимчасових АМП було проведено обстеження 

усіх 50 пацієнтів (100% від початкової кількості хворих). В осіб І групи, 

безпосереднє протезування яким проводили у фронтальному відділі зубних рядів, 

встановили 1 АМП (4,0% від кількості АМП в групі), що мав порушення 

цілісності проміжної частини (табл. 5.6). Цей протез отримав оцінку 

«незадовільно» та, за згодою пацієнта, був видалений, а хворого було виключено з 

дослідження. Ще у 2 конструкціях АМП (8,0%) було зафіксовано порушення 

крайового прилягання ретенційних елементів, такі АМП оцінили на «задовільно», 

провели відповідну корекцію, а за пацієнтами було продовжено спостереження. 

Всі інші АМП пацієнтів І групи, яких було 22 (88,0%), не демонстрували жодних 

ускладнень, тож, були оцінені на «відмінно» та продовжили своє функціонування. 

 

Таблиця 5.6 

Порушення конструкції тимчасових АМП в осіб різних груп у термін 6 

місяців, абс. 

Група 

Ускладнення  

І 

група, n=25 

ІІ 

група, n=25 
Усього 

Порушення крайового прилягання 2 0 2 

Порушення анатомічної форми 0 3 3 

Порушення цілісності конструкції 1 2 3 

Усього 3 5 8 

 

Кількість ускладнень, що мали пацієнти ІІ групи з АМП, що відновлювали 

цілісність зубних рядів у бічній ділянці, була більшою. Так, 2 АМП  (8,0%) мали 

переломи фотокомпозиційного матеріалу разом з армуючим каркасом у ділянці 

штучних зубів. Стан таких протезів оцінили, як незадовільний, їх видалили, а 

ретенційні порожнини відновили реставраційним матеріалом. Крім того, 

встановили 3 АМП (12,0%) зі сколами покривного фотокомпозита, ці конструкції 
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отримали оцінку «задовільно» та після відповідної корекції продовжували 

функціонування. Чисельність адгезивних конструкцій, що перебували у чудовій 

формі та були оцінені на «відмінно», складала 20 (80,0%).  

Загалом, через півроку клінічна ефективність протезування тимчасовими 

конструкціями АМП у пацієнтів обох груп складала 84,0% (рис. 5.10). Високою 

була ефективність протезування АМП у хворих І групи, вона складала 88,0%, що, 

вочевидь, пояснюється меншим за величиною та сприятливим за напрямком 

жувальним навантаженням, що сприймають фронтальні ділянки зубних рядів. У 

той же час, показник ефективності хворих ІІ групи становив 80,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10 Клінічна ефективність протезування тимчасовими 

конструкціями АМП у термін 6 місяців, % 

 

Незворотніми ускладненнями, що призводили до необхідності видалення 

тимчасових АМП, були порушення цілісності проміжної частини конструкції, 

внаслідок перелому, як армуючого каркасу, так і покривного фотокомпозиційного 

матеріалу, зокрема, таких випадків було 3 (37,5% від загальної кількості 

ускладнень в осіб двох груп).  

Відхилення у вигляді сколів фотокомпозита з поверхонь штучних зубів без 

оголення та руйнування армуючих елементів у 3 АМП (37,5%) та нещільного 

крайового прилягання фотокомпозиційного матеріалу до твердих тканин опорних 

зубів у 2 АМП (25,0%) підлягали корекції, а за пацієнтами з такими протезами 
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продовжували спостереження до моменту виготовлення постійних ортопедичних 

конструкцій (рис. 5.11). 

Рис. 5.11. Структура порушень тимчасових конструкцій АМП в осіб 

різних груп у термін 6 місяців, % 

 

5.2.2 Результати клінічної оцінки тимчасових адгезивних 

мостоподібних протезів через 12 місяців 

Через рік експлуатації було обстежено 47 пацієнтів (94,0% від початкової 

кількості хворих), причому в І групі було 24 особи (96,0% від кількості пацієнтів в 

групі), а в ІІ групі – 23 особи (92,0%). 

У пацієнтів І групи були встановлені 3 конструкції АМП (12,0%) з 

порушенням фіксації на одному чи двох опорних зубах, ці протези отримали 

позначки «НІ» за невідповідність абсолютному клінічному критерію. Ще в 2 

АМП (8,0%) фіксували втрату цілісності проміжної частини. Зазначені 5 АМП 

(20,0%) отримали оцінки «незадовільно», були видалені, а пацієнтів було 

направлено на виготовлення постійних ортопедичних конструкцій. 

 До того ж, в 1 АМП (4,0%) було встановлено порушення крайового 

прилягання у вигляді пігментації на межі твердих тканин опорного зуба та 

фотокомпозиційного матеріалу, протез оцінили на «задовільно» і провели 
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відповідну корекцію (табл. 5.7). Інші 19 АМП (76,0%) залишалися у добрій формі, 

отримали оцінку «відмінно» і не потребували додаткових втручань.  

 

Таблиця 5.7 

Порушення конструкцій тимчасових АМП в осіб різних груп у термін 

12 місяців, абс 

Група 

Ускладнення  

І 

група 

ІІ 

група 
Усього 

Порушення крайового прилягання 1 0 1 

Порушення анатомічної форми 0 3 3 

Порушення цілісності конструкції 2 2 4 

Порушення фіксації 3 5 8 

Запалення слизової оболонки 0 1 1 

Усього 6 11 17 

 

АМП у бічній ділянці зубних рядів пацієнтів ІІ групи знову мали більше 

відхилень, ніж аналогічні конструкції у фронтальній ділянці. Встановили 5 АМП 

(20,0%) з порушенням ретенції та 2 конструкції (8,0%) з переломами покривного 

фотокомпозита разом з армуючим каркасом. Вперше встановили запальні зміни у 

ділянці проміжної частини в 1 АМП (4,0%). Ця конструкція отримала позначку 

«НІ» за невідповідність критерію «стан слизової оболонки» та разом з 

вищевказаними 7 АМП підлягала негайному видаленню. 

 Крім того, в 3 АМП (12,0%) визначили порушення анатомічної цілісності 

штучного зуба за рахунок сколу фотокомпозиційного матеріалу, ці відхилення 

були зворотніми, тож, протези потребували лише корекції. Таким чином, у 

пацієнтів ІІ групи тільки 12 тимчасових АМП (48,0%) отримали оцінку 

«відмінно» та продовжили свою функцію.  

Загальна кількість АМП, що не мали жодних ускладнень через рік 

експлуатації, у пацієнтів обох груп складала 31 (62,0% від загальної кількості 

виготовлених конструкцій). На рівні 76,0% була визначена ефективність 
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протезування у фронтальній ділянці в осіб І групи, в той же час, аналогічний 

показник для АМП, виготовлених у пацієнтів ІІ групи в бічних ділянках зубних 

рядів, складав лише 48,0% (рис. 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.12 Клінічна ефективність протезування тимчасовими 

конструкціями АМП у термін 12 місяців, % 

 

Через 12 місяців найчастіше визначали порушення фіксації АМП, таких 

випадків було 8 (47,1% від кількості ускладнень, зареєстрованих через рік). 

Наступним за частотою було відхилення у вигляді втрати цілісності проміжної 

частини, таких АМП виявлено 4 (23,5%). Ще 1 АМП (5,9%) не відповідав 

абсолютному критерію стан слизової оболонки. До того ж, 3 конструкції (17,6%) 

мали сколи покривного фотокомпозита, 1 АМП (5,9%) – дефекти крайового 

прилягання (рис. 5.13).  

Рис. 5.13 Структура порушень тимчасових конструкцій АМП в осіб 

різних груп у термін 12 місяців, % 



131 
 

Згідно з результатами клінічного дослідження, можливо зробити наступні 

висновки: 

1. Для визначення клінічного стану адгезивних мостоподібних протезів 

запропонована кваліметрична система їх оцінювання, яка дозволяє всебічно та 

об’єктивно оцінити такі конструкції та визначити тактику стосовно подальшого 

використання. 

2. Клінічна ефективність застосування адгезивних мостоподібних протезів, 

виготовлених за оптимізованим способом з запропонованим дизайном 

ретенційних порожнин та армуванням скловолоконною стрічкою та балкою, 

укладеними паралельно, одна над однією, у терміни 24 та 36 місяців складала 

96,7% та 93,3%, відповідно, у той час, як адгезивні протези, виготовлені за 

іншими загальноприйнятими підходами мали ефективність у дворічний термін від 

66,7% до 96,7%, у трирічний – від 46,6% до 73,3%. Застосування армуючих 

каркасів, що складаються з скловолоконної стрічки та укладеної зверху неї у 

паралельному напрямку скловолоконної балки, зменшує до мінімальної кількість 

ускладнень у вигляді порушення цілісності проміжної частини конструкцій, а 

наявність додаткових занурень у вертикальних стінках ретенційних порожнин 

підвищує макромеханічну ретенцію протезів, що забезпечує відсутність 

порушення їх фіксації. 

3. Клінічна ефективність безпосереднього протезування тимчасовими 

адгезивними мостоподібними протезами малих включених дефектів зубних рядів 

за розробленим способом з застосуванням форми з еластичного силіконового 

відбиткового матеріалу у строк спостереження 6 місяців складала 84,0%, у строк 

12 місяців – 62,0%. Найбільш поширеними ускладненнями були порушення 

фіксації та втрата цілісності проміжної частини протезів. 

Представлені результати клінічних досліджень опубліковані в наступних 

друкованих працях: 

1. Удод ОА, Помпій ОО. Рандомізоване контрольоване клінічне 

дослідження клінічної ефективності адгезивних мостоподібних протезів. Вісник 

стоматології. 2020; 2(111): 74-9. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дефекти зубних рядів значно поширені серед населення України. Кількість 

пацієнтів з частковою вторинною адентією в різних регіонах країни в різні роки 

складала від 70% до 95%  від загальної кількості населення [1, 2, 4]. Дефекти 

зубних рядів призводять до низки функціональних порушень, що неминуче 

виникають у зубощелепній системі, зокрема, труднощі при пережовуванні їжі, 

зміні зовнішнього вигляду та мовлення тощо. Часткова відсутність зубів без 

належного протезування з часом призводить до деформації зубних дуг, 

порушення артикуляції, розвитку патологічної стертості зубів, травматичної 

оклюзії та захворювань пародонта [3]. У зв`язку з цим, пошук оптимальних 

підходів до відновлення цілісності зубних рядів є важливим аспектом сучасної 

стоматології.  

Перш за все, необхідно вивчити поширеність дефектів зубних рядів та 

потребу в протезуванні населення Луганської області. Шляхом ретроспективного 

аналізу 500 амбулаторних карт стоматологічних хворих, що мешкали у 

Луганській області та зверталися до ортопедичного відділення КУ 

«Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», встановлено, що переважна 

більшість осіб, а саме, 73,2% від кількості пацієнтів, карти яких були 

проаналізовані, мала дефекти зубних рядів. Більше, ніж у половині випадків 

реєстрували включені дефекти зубних рядів ІІІ класу за Кенеді, пацієнтів з такими 

дефектами було 57,3% від кількості осіб з адентією.  

Значно менше було хворих з кінцевими дефектами зубних рядів, зокрема, з 

дефектами І класу за Кенеді було 14,7% пацієнтів,  ІІ класу – 18,3%. Лише в 9,7% 

амбулаторних карт було зафіксовано часткову втрату зубів у фронтальному 

відділі, тобто дефекти ІV класу за Кенеді. У пацієнтів молодого віку, зокрема, до 

30 років, частіше визначали малі включені дефекти ІІІ класу за Кенеді – 88,0%, в 

осіб віком більше 50 років практично з однаковою частотою зустрічали часткову 

адентію ІІ і ІІІ класів за Кенеді, поширеність якої складала 25,6% та 26,7%, 

відповідно, при цьому значно зростала чисельність пацієнтів з двосторонніми 

кінцевими дефектами І класу за Кенеді, зокрема, до 36,7%, перевищуючи за 
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поширеністю кількість хворих з односторонніми кінцевими та включеними 

дефектами зубних рядів. 

Раціональне протезування пацієнтів, особливо молодого віку, в ранні строки 

дозволяє уникнути розвитку ряду ускладнень. Для вивчення протетичних методів 

лікування таких хворих були проаналізовані звіти 14 комунальних 

стоматологічних закладів Луганської області, а також приватного закладу за 2017 

рік стосовно кількості та структури ортопедичних конструкцій, виготовлених для 

відновлення цілісності зубних рядів.  

Загалом, для мешканців Луганської області у 2017 році було виготовлено 

5110 протезів. Для відновлення цілісності зубних рядів хворим з дефектами ІІІ 

класу за Кенеді в області виготовляли мостоподібні протези, яких було 2366 

(46,3% від загальної кількості), з них 2356 штамповано-паяних (99,5% від 

кількості мостоподібних конструкцій) та лише 10 суцільнолитих (0,5%). 

Протезування хворих з кінцевими дефектами проводили частковими знімними 

пластинковими протезами, їх кількість складала 2744 (53,7%).  

Ортопедичну реабілітацію конструкціями з опорою на імплантати, 

знімними бюгельними протезами або адгезивними мостоподібними 

конструкціями в комунальних стоматологічних закладах області у цей рік не 

проводили. 

 Натомість, у приватному стоматологічному закладі міста Сєвєродонецька 

протягом 2017 року для відновлення цілісності зубних рядів виготовили 857 

протезів, зокрема, часткових знімних протезів було 246 (28,7% від кількості 

виготовлених протезів в закладі), а незнімних втричі більше – 611 (71,3%). 

Незнімні мостоподібні конструкції виготовляли як з опорою на природні зуби 

пацієнтів, таких протезів було 495 (81% від кількості незнімних конструкцій), так 

і з опорою на імплантати – 116 (19,0%).  

Мостоподібні протези були або суцільнолиті, в тому числі з керамічним 

облицюванням, або безметалеві суцільнокерамічні. Для відновлення кінцевих 

дефектів зубних рядів виготовили 94 бюгельні (38,2% від кількості знімних 

протезів) та 152 пластинкові конструкції (61,8%).  
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Добре відомо, що штамповано-паяні мостоподібні та часткові знімні 

пластинкові протези не здатні відновити всі функції зубощелепної системи в 

повному обсязі, вони є неестетичними та некомфортними для пацієнтів [41, 42]. 

Крім того, знімні пластинкові протези мають короткі терміни експлуатації 

внаслідок прогресуючої атрофії тканин протезного ложа.  Однак саме такі 

ортопедичні конструкції найчастіше виготовляли для пацієнтів комунальних 

стоматологічних закладів. У той же час, слід відзначити, що у приватному 

стоматологічному закладі міста Сєвєродонецька пацієнтам надавали 

стоматологічну допомогу з використанням більш сучасних методів відновлення 

цілісності зубних рядів, зокрема, виготовляли бюгельні протези та конструкції з 

опорою на імплантати, але кількість запротезованих пацієнтів була значно 

меншою, ніж у комунальних закладах. 

Наявність післяопераційної рани та зміни в тканинах альвеолярного 

відростка та ясен протягом регенерації зумовлюють необхідність виготовлення 

тимчасових конструкцій для відновлення цілісності зубних рядів в найкоротші 

терміни після видалення зубів. У трьох приватних стоматологічних закладах міста 

Сєвєродонецька пацієнтам найчастіше виготовляли часткові знімні пластинкові 

протези – 73,2% (від усієї кількості виготовлених імедіат-протезів). Іншим 

пацієнтам проводили одномоментну  імплантацію в ділянці дефекту з негайним 

тимчасовим протезуванням незнімними або знімними ортопедичними 

конструкціями, таких протезів було 23,2%. Адгезивні мостоподібні протези, 

виготовлені непрямим методом, використовували лише в 3,6% випадків, зокрема,  

коли утворювалися мали включені дефекти зубних рядів у фронтальних або 

бічних ділянках. Тимчасові часткові знімні пластинкові протези мали короткі 

терміни експлуатації, а саме, від 4 до 16 тижнів, та були замінені на постійні 

конструкції. Ефективність функціонування імедіат-протезів з опорою на 

імплантати без виникнення будь-яких ускладнень через рік користування 

складала 73,7%. Строки ефективної експлуатації без порушень для 91,7% 

виготовлених тимчасових адгезивних конструкцій складали більше одного року. 

Високий відсоток часткових знімних пластинкових протезів для безпосереднього 
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протезування пацієнтів області обумовлює потребу в більш широкому 

впровадженні для відновлення цілісності зубних рядів одразу після утворення 

дефекту сучасних тимчасових ортопедичних конструкцій, які дозволять 

відновлювати функції зубощелепної системи в повному обсязі. 

Для визначення оптимальної конструкції адгезивних мостоподібних 

протезів було проведено низку лабораторних досліджень, першим з яких було 

визначення характеристик міцності на згинання зразків фотокомпозиційного 

матеріалу з різними варіантами армування. Згідно з результатами дослідження, 

показники максимального руйнівного навантаження, ступеня деформації, 

міцності на згинання, модуля пружності та пружності при згинанні зразків різних 

груп достовірно відрізнялися (p<0,01). 

У зразках І групи, які були армовані двома преімпрегнованими 

скловолоконними стрічками товщиною 0,2 мм, укладеними горизонтально та 

паралельно одна до одної, показник навантаження, за якого руйнується  

фотокомпозиційний матеріал зразків, був найнижчим та складав, в середньому, 

216,5+20,2 Н. У зразках ІІ групи, армованих двома паралельними 

скловолоконними балками діаметром 1,8 мм, показник був достовірно (p<0,01) 

вищим та дорівнював 319,5+9,6 Н.  

Достовірно (p<0,01) найбільше руйнівне навантаження щодо 

фотокомпозита витримували зразки ІІІ групи, які армували скловолоконною 

стрічкою товщиною 0,2 мм з укладеною над нею скловолоконною балкою 

діаметром 1,8 мм, з середнім значенням 509,6+26,0 Н.  

В момент повного руйнування армованих фотокомпозиційних зразків 

фіксували максимальне руйнівне навантаження, яке для зразків І групи складало 

357,7+24,6 Н,  для зразків II групи дорівнювало  459,2+36,5 Н (p<0,01), для зразків 

ІІІ групи – 753,0+19,3 Н (p<0,01). Таким чином, найбільше руйнівне навантаження 

витримували фотокомпозиційні зразки, які були армовані скловолоконною 

стрічкою та балкою, середні значення їх витривалості до дії згинаючого 

навантаження достовірно (p<0,01) перевищували відповідні показники зразків І та 

ІІ груп у 2 та 1,5 раза. 
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Показник деформації зразків І групи був достовірно (p<0,01) найвищим та 

складав 0,375+0,012 мм. Зразки I та II групи деформувалися менше, їх середні 

значення дорівнювали 0,207+0,014 мм та 0,296+0,003 мм.  

Показник міцності на згинання при переломі фотокомпозиційного 

матеріалу, навпаки,  був достовірно (p<0,01) найнижчим саме у зразків І групи, 

становлячи 51,9+4,9 МПа, інші два показники були значно вищими, вони 

складали 76,7+2,3 МПа та  122,3+6,2 МПа, відповідно. Найнижчу міцність на 

згинання за умови руйнування елементів армуючих каркасів також 

продемонстрували зразки І групи, середній показник становив 86,3+5,9 МПа. Знов 

достовірно (p<0,01) вищими були показники зразків ІІ групи (110,0+8,8 МПа) та 

ІІІ групи (180,7+4,7 МПа).  

У підсумку слід зазначити, що значення міцності на згинання під час 

руйнування фотокомпозита в зразках ІІІ групи, які армовані скловолоконною 

стрічкою та балкою, перевищували відповідні показники зразків І та ІІ груп у 2,4 

та 1,6 раза, а після повного руйнування зразків –  у 2 та також 1,6 раза. 

Максимальний розрахований модуль пружності фіксували також у зразках 

ІІІ групи, його показник становив 8149,0+112,1 МПа, він достовірно (p<0,01) 

перевищував відповідний щодо зразків І групи, який складав 3048,8+62,4 МПа, на 

5000 МПа, і  зразків II групи, що дорівнював 7110,4+90,0 МПа, на 1000 МПа. 

Обрахована пружність при згинанні в зразках І групи складала 47,6 МПа, 

зразках ІІ  групи – 57,7 МПа, зразках ІІІ групи – 60,4 МПа, тобто усі три 

показники були нижчими, ніж середня міцність на згинання, що відповідає 

вимогам, які висувають до стоматологічних фотокомпозиційних матеріалів [194]. 

У той же час, середня міцність на згинання під час руйнування фотокомпозита в 

зразках І групи перевищувала пружність на згинання лише на 4 МПа, а за 

руйнування скловолоконного каркаса –  на 40 МПа, для порівняння слід 

зазначити, що у зразках ІІ групи різниця у відповідних значеннях складала 20 

МПа та 53 МПа, а в зразках ІІІ групи – 62 МПа та 120 МПа. 

Важливо, що в усіх 30 зразках трьох груп спочатку руйнувався покривний 

фотокомпозит, а потім армуючі елементи. Достовірно (p<0,01) найвищі  
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характеристики міцності мали зразки III групи, армовані скловолоконною 

стрічкою та вкладеною над нею паралельно у тому ж напрямку балкою, що 

можливо пояснити більш сприятливим співвідношенням об’ємів складових 

елементів армуючого каркаса та покривного фотокомпозита, ніж у зразках І та ІІ 

груп. Розташована у нижній частині штучного зуба скловолоконна стрічка 

товщиною 0,2 мм дозволяє протезу частково нівелювати розтягуючі напруження, 

що, як відомо, локалізуються у приясенній частині штучного зуба, і, таким чином, 

створює можливості витримувати жувальне навантаження протягом тривалого 

часу. Крім того, встановлення над стрічкою скловолоконної балки діаметром 1,8 

мм протидіє силам, які виникають під час трансверзальних рухів нижньої щелепи 

та які прикладені під кутом до поздовжньої вісі штучного зуба. Незначна товщина 

стрічки залишає простір для мінімального шару фотокомпозиційного матеріалу, 

необхідного для моделювання оклюзійних поверхонь штучного та опорних зубів, 

здатних витримувати перманентно високе жувальне навантаження. 

 Наступним проводили лабораторне дослідження впливу дизайну 

ретенційних порожнин на міцність фіксації армованого фотокомпозита к твердим 

тканинам опорних зубів. Зареєстровані показники руйнівного навантаження 

достовірно (p<0,01)  відрізнялися між зразками різних груп. Навантаження, яке 

витримували зразки I групи з традиційною ящикоподібною формою ретенційних 

порожнин, складало 771,8+90,1 Н, у зразках II групи з запропонованим дизайном 

воно було майже в 4 рази вищим –  2805,9+191,4 Н. 

Обраховані показники питомої міцності фіксації армованого фотокомпозита 

до фрагмента твердих тканин зубів для зразків двох груп також достовірно 

(p<0,01) відрізнялися, ці значення складали, відповідно, 28,6+3,3 Н/мм2  та 

394,5+26,8 Н/мм2 , тобто у 14 разів вище. 

 Середні значення показників максимального руйнівного навантаження 

щодо зразків обох груп у лабораторних умовах суттєво перевищували звичайні 

навантаження, які виникають під час жувальних рухів нижньої щелепи. Однак 

жувальне навантаження є циклічним та різноспрямованим, що вимагає від 

адгезивних конструкцій необхідного запасу міцності протягом функціонування. 
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Такий коефіцієнт запасу міцності для зразків з традиційною формою 

препарування складав 5, а для зразків з запропонованим дизайном ретенційних 

порожнин – 19, що майже в 4 рази більше. 

 В усіх зразках І групи лінія руйнування проходила в ділянці адгезивного 

з’єднання, тобто фотокомпозиційний циліндр відривався від твердих тканин зубів 

разом з матеріалом, що заповнював ретенційні порожнини. У зразках ІІ групи  

лінія руйнування проходила усередині фотокомпозиційного циліндра, тобто 

порушення цілісності зразків було зумовлено недостатніми фізико-механічними 

характеристиками армуючого каркаса і покривного фотокомпозита, а не втратою 

ретенції фрагмента АМП.  

 Підвищення фактору макромеханічної ретенції та площі адгезивного 

з’єднання між фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами зубів за 

рахунок створення додаткових занурень у вертикальних стінках ретенційних 

порожнин пояснює значно вищі показники максимального руйнівного 

навантаження та питомої міцності зразків ІІ групи у порівнянні зі зразками з 

класичними порожнинами ІІ класу за Блеком. Використання запропонованого 

дизайну ретенційних елементів під час виготовлення прямих адгезивних 

мостоподібних протезів дозволить знизити до мінімальної кількість ускладнень у 

вигляді порушення фіксації таких протезів. 

В ході подальшого лабораторного дослідження зразків методом зсуву 

визначали вплив адгезивної системи та техніки адгезивної підготовки на міцність 

фіксації фотокомпозиційного матеріалу до твердих тканин опорних зубів. 

Показник максимального руйнівного навантаження для зразків І групи, в яких 

використовували універсальну адгезивну систему і техніку тотального 

протравлення, становив 190,7±8,1 Н. Значення, що реєстрували в зразках ІІ групи 

з використанням такої ж адгезивної системи, але за технікою самопротравлення, 

було достовірно (p<0,05) меншим та дорівнювало 144,1±6,2 Н. Достовірно 

(p<0,05) мінімальним досліджуваний показник був у зразках ІІІ групи, для 

виготовлення яких застосовували самопротравлюючу адгезивну систему VІІ 

покоління, він складав 129,8±9,1 Н. У зразках IV групи з використанням 
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адгезивної системи V покоління і техніки тотального протравлення руйнівне 

навантаження становило 208,4±6,1 Н (p<0,05). 

Обрахований показник міцності адгезивного зв’язку для зразків І групи 

дорівнював 27,0±1,3 МПа, достовірно (p<0,05) нижчим було значення для зразків 

ІІ групи –20,4±0,7 МПа, а найнижчу (p<0,05)  адгезивну міцність мали зразки ІІІ 

групи –  її середній показник складав 17,1±0,8 МПа. У зразках IV групи значення 

було найвищим та становило 29,5±1,4 МПа, тобто перевищувало відповідні 

показники зразків І, ІІ та ІІІ груп на 8,5%, 30,8% та 37,7%, відповідно. 

Показники адгезивної міцності зразків усіх груп відповідали вимогам, що 

висувають до адгезивних систем фотокомпозиційних матеріалів згідно яким, цей 

показник не повинен бути меншим, ніж 7 МПа [194]. Таким чином, використання 

всіх досліджених адгезивних систем є повною мірою прийнятним в клінічних 

умовах, у той же час, агресивне середовище порожнини рота, циклічність і 

різноспрямованість жувального навантаження обумовлюють переважне 

застосування найбільш надійного способу адгезивної фіксації незнімних 

ортопедичних конструкцій, а саме, адгезивних систем V покоління за технікою 

тотального протравлення.  

З метою визначення найбільш сприятливого, з точки зору надійності, 

варіанту армування адгезивних мостоподібних протезів було проведено 

імітаційне комп’ютерне моделювання таких конструкцій і вивчення показників 

максимальних еквівалентних за Мізесом напружень, що виникали під дією трьох 

різноспрямованих силових навантажень у складових елементах протезів та 

тканинах протезного ложа. Максимальні напруження за Мізесом, що виникали в 

тканинах опорних зубів моделі І конструкції АМП з армуванням двома 

скловолоконними стрічками, вкладеними горизонтально та паралельно до гребеня 

альвеолярного відростка, складали 16,8 МПа, 20,7 МПа та 22,3 МПа під час дії 

навантаження V1, V2, V3, відповідно. Локалізація максимальних напружень під 

час вертикальних силових впливів V1 та V2 була схожою, головним чином, у 

пришийкових ділянках звернених до дефекту контактних поверхонь зубів. Під 

силовим впливом кутового навантаження штучного зуба V3 максимальне 
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напруження виникало в ділянці з’єднання ретенційних елементів АМП з 

приясенною стінкою опорних порожнин. 

Значення показників максимальних напружень для опорних зубів моделі ІІ, 

в якій проводили армування двома скловолоконними балками, були більшими та 

дорівнювали 27,0 МПа, 29,5 МПа та 31,9 МПа для відповідних навантажень V1, 

V2 та V3. Напруження в опорних зубах під час дії V1 і V2 було розподілене більш 

широко, ніж у моделі І, а саме, займало більшу частину премоляра та мезіальну 

половину моляра. У той же час, встановлені зони максимального напруження в 

місті з’єднання ретенційних елементів АМП та опорних порожнин моляра під 

впливом силового навантаження V3. 

Максимальне напруження в опорних зубах при розрахунку моделі ІІІ АМП 

з армуванням горизонтальною стрічкою та вкладеною над нею балкою становило 

29,4 МПа, 31,3 МПа та 33,6 МПа, відповідно до навантажень V1, V2 та V3. 

Навантаження V1, V2 та V3 поширювалися через усю товщу опорних зубів, 

поступово зменшуючись до верхівок коренів. Не було визначено жодної ділянки 

концентрації напружень у місцях з’єднання АМП з опорними зубами. 

Відомо, що з’єднання фотокомпозиційного матеріалу АМП з твердими 

тканинами опорних зубів у приясенній ділянці є «слабким» місцем ортопедичної 

конструкції з погляду на її тривале функціонування. З клінічної точки зору, це 

можливо пояснити важкодоступністю цієї ділянки під час моделювання АМП і 

подальшого якісного шліфування та полірування. Крім того, під час створення 

приясенної стінки, перпендикулярної до поздовжньої вісі зуба, емалеві призми 

препаруються у напрямку, що не відповідає їх природньому ходу, тим самим, 

зменшується міцність емалі в пришийковій ділянці. Згідно з результатами 

дослідження, встановлено, що під час навантаження моделей І та ІІ конструкцій 

АМП утворюються зони концентрації напружень саме в ділянці приясенної стінки 

опорних порожнин, що в клінічних умовах призведе до швидкого руйнування 

емалі, порушення крайового прилягання конструкції та її фіксації. Однак при 

навантаженні моделі ІІІ подібні зони концентрації напружень не утворювалися, 

що є більш сприятливим з точки зору тривалої експлуатації. 
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Максимальне напруження, яке виникало в товщі фотокомпозиційного 

матеріалу моделі І конструкції АМП під дією навантаження V1 дорівнювало 37,3 

МПа та концентрувалося, головним чином, у центральній ямці штучного зуба. 

Цей показник для силового впливу V2 складав 56,8 МПа, максимальне 

напруження реєстрували  на верхівці дистально-щічного горбка штучного зуба. 

Максимальне напруження під навантаженням V3 було визначене на рівні 66,2 

МПа у товщі дистально-щічного горбка штучного моляра. Для моделі ІІ 

відповідні показники складали 39,9 МПа, 69,9 МПа та 90,8 МПа під час 

навантажень V1, V2, V3. Максимальне напруження для силового впливу V1 

поширювалось через всю товщу фотокомпозиційного матеріалу в вертикальному 

напрямку від центральної ямки до приясенної стінки штучного зуба. 

Навантаження V2 викликало концентрацію максимальних напружень від 

дистально-щічного горбка штучного зуба до його приясенної ділянки. Під 

впливом V3 зареєстрували дві окремі ділянки концентрації напружень – в основі 

навантажуємого горбка та в центрі приясенної стінки штучного зуба. Значення 

показників максимальних напружень усередині фотокомпозита моделі ІІІ АМП 

дорівнювали 40,4 МПа, 68,8 МПа та 88,6 МПа. Щодо локалізації, ділянки 

концентрацій напружень при силовому впливі V1 визначали в центрі жувальної 

поверхні усієї товщі фотокомпозита вище від армуючої скловолоконної балки, під 

час навантаження V2 та V3 максимальне напруження розподілялося  

вестибулярною поверхнею проміжної частини АМП.  

Максимальне напруження в армуючих елементах моделі І конструкції АМП 

під час навантаження V1 складало 29,4 МПа, протягом дії V2 – 29,0 МПа, дії V3 – 

30,0 МПа. Напруження концентрувалося у центральній частині нижньої стрічки 

армуючого каркаса. Цей самий показник у моделі ІІ дорівнював 42,6 МПа для 

навантаження V1, 20,6 МПа для V2 та 24,0 МПа для V3. Під час усіх трьох 

силових впливів максимальні напруження концентрувалися в центральній частині 

верхньої скловолоконної балки. Відносно моделі ІІІ конструкції АМП 

максимальні напруження усередині армуючих елементів складали 32,5 МПа, 29,7 

МПа та 30,7 МПа для відповідних навантажень V1, V2, V3. Концентрацію 
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максимальних напружень визначали в центральній частині як скловолоконної 

стрічки, так і скловолоконної балки. 

Порушення цілісності АМП виникає внаслідок руйнування армуючих 

елементів або покривного фотокомпозиційного матеріалу. Коефіцієнт запасу 

міцності для фотокомпозита, за результами дослідження, складав від 1,6 до 3,8, в 

залежності від напрямку та місця прикладання навантаження. Аналогічний 

коефіцієнт для скловолоконних стрічок визначали на рівні від 8,0 до 11,4, для 

скловолоконних балок – від 38,5 до 87,4. Таким чином, найменш надійним 

складовим елементом АМП виявився саме фотокомпозиційний матеріал. 

Покращити прогноз експлуатації АМП можливо, завдяки рівномірному розподілу 

жувального тиску, який припадає на проміжну частину та відреставровані опорні 

порожнини в твердих тканинах зубів. Найбільш сприятливим розподілення 

напружень встановлено в моделі ІІІ конструкції АМП, де максимальне 

напруження не концентрувалося в одній ділянці, а поширювалося в товщі 

фотокомпозиційного матеріалу та двома армуючими елементами. Особливо 

небезпечним слід вважати варіант армування моделі ІІ, адже під час кутового 

навантаження горбка штучного зуба максимальне напруження концентрується в 

одному місці, що, зважаючи на невелику товщину шару фотокомпозиційного 

матеріалу, внаслідок значного об’єму скловолоконних балок, призведе до 

швидкого руйнування АМП.  

Таким чином, згідно з результатами лабораторних досліджень, встановлено, 

що найвищі характеристики міцності мають АМП, виготовлені за 

запропонованими підходами, які передбачають створення додаткових занурень у 

вертикальних стінках ретенційних порожнин та армування скловолоконною 

стрічкою та балкою. Для вивчення ефективності застосування таких конструкцій 

у клінічних умовах було проведено порівняльне клінічне дослідження стану АМП 

з різними дизайнами ретенційних порожнин та різними варіантами армування. 

Для дослідження були відібрані 180 пацієнтів, яких випадково розподілили 

на 6 груп, по 30 осіб у кожній. Особам І, ІІ та ІІІ груп на контактних та жувальних 

поверхнях опорних зубів виконували препарування ящикоподібних порожнин ІІ 
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класу за Блеком. Пацієнтам IV, V та VI груп в опорних зубах після створення 

традиційних ящикоподібних порожнин в їх вертикальних стінках препарували 

занурення. Армування конструкцій АМП хворим І та IV груп проводили двома 

преімпрегнованими скловолоконними стрічками, розташованими горизонтально, 

паралельно одна до одної. Особам ІІ та V груп АМП армували двома 

скловолоконними балками, укладеними паралельно одна до іншої. Пацієнтам ІІІ 

та VI груп АМП армували за розробленим способом, а саме, після 

горизонтального вкладання скловолоконної стрічки зверху неї, у тому ж 

напрямку, встановлювали скловолоконну балку. Клінічну ефективність 

протезування оцінювали з використанням розробленої кваліметричної системи 

оцінки клінічного стану АМП через 6, 12, 24 та 36 місяців. Перед початком 

ортопедичної реабілітації пацієнтам всіх груп були визначені індекси OHI-S та 

КПІ, проведена ЕОД опорних зубів. 

Наступного дня після виготовлення АМП всі протези (100%) були у чудовій 

формі та отримали оцінки «відмінно». Через 6 місяців невідповідність відносним 

клінічним критеріям демонстрували 3 АМП (10,0% від кількості виготовлених 

АМП в осіб групи) у пацієнтів І групи внаслідок порушення крайового 

прилягання ретенційних елементів та по 1 конструкції АМП (по 3,3% від 

відповідного числа) у пацієнтів ІІ, ІV та V груп через сколи фотокомпозиційного 

матеріалу без оголення армуючого каркаса. Всі зазначені АМП отримали оцінки 

«задовільно» та вимагали корекції. Незворотні ускладнення у вигляді втрати 

ретенції встановили  в 1 АМП (3,3%) у пацієнта І групи та порушення цілісності – 

по 1 АМП (3,3%) у хворих ІV та V груп.  Найвищу клінічну ефективність в 100% 

продемонстрували АМП пацієнтів ІІІ та VІ груп. Нижчою була ефективність 

відновлення у пацієнтів ІІ групи, вона складала 96,7%, в осіб ІV та V груп 

показник становив 93,4%. Найнижчою ж була ефективність у пацієнтів І групи, 

лише 86,7% протезів не мали жодних відхилень. В цілому, протягом 6 місяців 

експлуатації клінічну ефективність протезування 180 пацієнтів різними 

адгезивними конструкціями визначали на рівні 95,0%, тобто 171 АМП отримав 

оцінку «відмінно», потреби у додаткових втручаннях не було.  
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Через рік спостереження було оглянуто, загалом,  177 пацієнтів (98,3% від 

початкової кількості хворих). Встановлено підвищення кількості випадків 

невідповідності АМП відносним клінічним критеріям. Найпоширеніші зворотні 

ускладнення у вигляді сколів фотокомпозиційного матеріалу фіксували у 

пацієнтів ІІ групи – у 4 АМП (13,3%), у хворих IV групи – в 1 АМП (3,3%), в осіб 

V групи – у 2 АМП (6,7%). У пацієнта ІІІ групи був встановлений 1 АМП (3,3%) з 

порушенням крайового прилягання. Вперше було зареєстровано порушення 

оклюзійного контакту з зубами-антагоністами 1 АМП (3,3%) пацієнта IV групи. 

Такі конструкції отримали оцінку «задовільно» та підлягали відповідній корекції.  

Абсолютним критеріям через 12 місяців у пацієнтів І групи не відповідали 2 

АМП (6,7%), в яких визначили порушення ретенції, також були встановлені 

переломи 2 конструкцій АМП (6,7%) у пацієнтів І групи та 1 АМП (3,3%) у 

хворого ІV групи. Протези отримали оцінку «незадовільно» та були замінені. 

 Таким чином, ускладнення у вигляді сколів фотокомпозиційного матеріалу 

частіше зустрічали у пацієнтів ІІ та V груп, в яких АМП армували двома 

скловолоконними балками. Можливою причиною таких ускладнень слід вважати 

недостатню товщину покривного фотокомпозиційного матеріалу внаслідок 

значного об’єму армуючого каркаса. У пацієнтів І та ІV груп з армуванням АМП 

двома скловолоконними стрічками частіше реєстрували переломи конструкцій. 

Ефективність протезування АМП знову була максимальною у пацієнтів VІ 

групи – 100%, в осіб ІІІ групи – зокрема, 96,7%. В осіб IV та V груп цей показник 

виявився однаковим та складав 90,0%. Кількість АМП, що функціонували без 

ускладнень, була найменшою у пацієнтів ІІ та І групи, клінічна ефективність 

складала 86,7% та 83,3%, відповідно. Ефективність протезування пацієнтів усіх 

груп становила 91,1% (від початкової кількості протезів),  164 протези 

відповідали всім клінічним критеріям. 

Через два роки  були обстежені 172 пацієнти (95,5% від початкової кількості 

хворих). Відносним клінічним критеріям під час цього контрольного огляду не 

відповідали 3 АМП (10,0%) у пацієнтів ІІ групи, 5 АМП (16,7%) у хворих V групи 

та 1 АМП (3,3%) у пацієнта VI групи, зазначені конструкції мали сколи 
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фотокомпозиційного матеріалу. До того ж, були визначені по 1 АМП (по 3,3%) у 

хворих ІІ та IV груп, що демонстрували порушення оклюзійних співвідношень з 

зубами-антагоністами. Конструкції отримали оцінку «задовільно» і після 

відповідної корекції продовжили функціонування.  

Через 2 роки значно зросла кількість АМП з незворотними ускладненнями, 

зокрема, з порушенням фіксації виявили 3 конструкції АМП (10,0%) у пацієнтів І 

групи, 3 АМП (10,0%) в осіб ІІ групи та 1 АМП (3,3%) у хворого ІІІ групи, тобто 

втрату ретенції реєстрували лише у пацієнтів, яким створювали ретенційні 

порожнини з традиційним ящикоподібним дизайном. Також визначали 

порушення цілісності конструкцій у хворих І групи у 2 АМП (6,7%), у пацієнтів 

IV групи у 3 АМП (10,0%), у пацієнта V групи в 1 АМП (3,3%). Вперше 

встановили запалення слизової оболонки в ділянці проміжної частини 1 АМП 

(3,3%) у пацієнта IV групи. Ці конструкції були негайно видалені, пацієнтам 

виготовили нові та виключили з дослідження. Прогнозовано високою була 

кількість випадків порушення цілісності АМП, армованих двома 

скловолоконними стрічками, у пацієнтів I та IV груп, що свідчить про недостатню 

ефективність армування таким способом через малу товщину скловолоконного 

каркаса. 

Кількість АМП, які оцінили на «відмінно», була однаковою у пацієнтів ІІІ 

та VI груп, тому і ефективність також була однаковою – 96,7%. На рівні 76,7% 

визначили клінічну ефективність протезування пацієнтів ІІ, ІV та V груп. Знову 

мінімальна ефективність виявлена в осіб І групи – 66,7%. Загальна клінічна 

ефективність протезування різними конструкціями АМП через 24 місяці складала 

81,6% (від початкової кількості протезів), тобто 147 протезів були без відхилень. 

Через 3 роки спостереження було оглянуто 158 пацієнтів (87,7% від 

початкової кількості хворих в дослідженні). Кількість протезів, що не відповідали 

відносному клінічному критерію «відновлення анатомічної форми» внаслідок 

сколів фотокомпозиційного матеріалу, складала 5 АМП (16,7%) у пацієнтів ІІ 

групи, 2 АМП (6,7%) у хворих IV групи та 8 конструкцій (26,7%) в осіб V групи. 

Зросла кількість випадків порушення крайового прилягання ретенційних 
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елементів, таких протезів було по 2 (по 6,7%) у пацієнтів ІІ та VI груп і 5 протезів 

(16,7%) у пацієнтів ІІІ групи. Крім того, в одного з хворих V групи встановили 

наявність вторинного карієсу в ділянці ретенційного елемента 1 АМП (3,3%). Ці 

протези були оцінені на «задовільно» і продовжили функціонування після 

відповідної корекції. Знову найбільшу кількість випадків порушення анатомічної 

форми визначили у пацієнтів ІІ та V груп. 

Втрату цілісності встановлювали в 4 АМП (13,3%) у хворих І групи та 5 

АМП (16,7%) у пацієнтів IV групи. Порушення фіксації реєстрували у 2 АМП 

(6,7%) в осіб І групи та 2 АМП (6,7%) пацієнтів ІІІ групи. Такі протези отримали 

оцінку «незадовільно» та вимагали заміни.  

Таким чином, через 36 місяців успішно функціонуючих АМП серед 

пацієнтів усіх груп було 120 (66,6%). Максимальну клінічну ефективність 

визначили в осіб VI групи, вона складала 93,3%, нижчі значення ефективності 

були у пацієнтів ІІІ та ІІ груп, вони становили 73,3% та 63,3%, відповідно. 

Однаковими виявилися значення клінічної ефективності осіб ІV і V груп, які 

дорівнювали 56,7%. Найгіршими ж традиційно стали конструкції адгезивних 

протезів у пацієнтів І групи, ефективність становила лише 46,6%, тобто менше 

половини конструкцій функціонували протягом трьох років.  

Згідно з результатами проведених досліджень адгезивних мостоподібних 

протезів, виготовлених прямим методом, з доведеною високою клінічною 

ефективністю, зокрема, на рівні 96,7% та 93,3% у терміни 24 та 36 місяців, 

оптимальною визначена конструкція з розробленим дизайном ретенційних 

порожнин ящикоподібної форми з заокругленими кутами та додатковими 

зануреннями у нижніх третинах вертикальних стінок порожнин і запропонованим 

варіантом армування, за яким укладали скловолоконну стрічку товщиною 0,2 мм 

та шириною 2 мм у напрямку, паралельному до гребеня альвеолярного відростка, 

зверху неї у тому ж напрямку – скловолоконну балку діаметром 1,8 мм. 

Використання додаткових занурень у ретенційних порожнинах підвищує 

макромеханічну ретенцію та площу адгезивної фіксації, що, в свою чергу, суттєво 

зменшує кількість ускладнень у вигляді порушення фіксації. Одночасне 
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застосування для армуючого каркаса скловолоконної стрічки та балки збільшує 

міцність конструкції до рівня, достатнього для функціонування АМП у бічних 

ділянках зубних рядів протягом 3 років експлуатації, а об’єм армування залишає 

простір для значного шару покривного фотокомпозиіцйного матеріалу, що 

покращує естетичність конструкції та зменшує ймовірність сколів фотокомпозита.  

З метою клінічного дослідження ефективності безпосереднього 

протезування включених дефектів зубних рядів адгезивними мостоподібними 

протезами, виготовленими прямим методом, були обстежені 50 осіб віком від 30 

до 60 років, які мали показання до видалення зубів у фронтальних або бічних 

відділах та яким планували виготовити тимчасові ортопедичні конструкції для 

відновлення цілісності зубних рядів протягом 48 годин з моменту проведення 

операції. Пацієнтів розділи на 2 групи, по 25 осіб у кожній, залежно від топографії 

майбутнього дефекту. До І групи увійшли 25 осіб, яким планували видалення зуба 

у фронтальній ділянці зубного ряду з подальшим виготовленням АМП, армування 

конструкції якого проводили плетеною преімпрегнованою скловолоконною 

стрічкою. В осіб ІІ групи планували видалення зуба в бічній ділянці зубних рядів 

з виготовленням АМП та його армуванням односпрямованою преімпрегнованою 

скловолоконною стрічкою. Виготовлення тимчасових протезів особам обох груп 

проводили за розробленим способом, який передбачав створення шаблону з 

силіконового матеріалу перед видаленням зубів для пошарового моделювання 

штучного зуба з фотокомпозиційного матеріалу, з наступним шліфуванням і 

поліруванням усієї конструкції. Клінічну ефективність визначали за розробленою 

кваліметричною системою оцінювання наступного дня після виготовлення 

конструкцій, через 6 та 12 місяців.  

Наступного дня всі 50 АМП (100%) пацієнтів обох груп були у чудовій 

формі та отримали оцінку «відмінно». 

Через півроку в осіб І групи відносним клінічним критеріям не відповідали 

2 АМП (8,0% від початкової кількості), які демонстрували порушення крайового 

прилягання. В 3 АМП (12,0%) пацієнтів ІІ групи виявили сколи 

фотокомпозиційного матеріалу. Зазначені конструкції підлягали відповідній 



149 
 

корекції, після якої вони продовжили функціонування. У той же час, 1 протез 

(4,0%) у хворого І групи та 2 АМП (8,0%) в осіб ІІ групи мали порушення 

цілісності, вони отримали оцінку «незадовільно» та були видалені, а пацієнтів 

виключено з дослідження. Всі інші протези, зокрема, 22 АМП (88,0%) пацієнтів І 

групи та 20 АМП (80,0%) хворих ІІ групи, не мали жодних ускладнень та були 

оцінені на «відмінно». Через півроку загальна клінічна ефективність протезування 

тимчасовими конструкціями АМП у пацієнтів обох груп складала 84,0%. 

Через рік було обстежено 47 пацієнтів (94,0% від початкової кількості 

хворих). Цього разу відносному клінічному критерію «крайове прилягання» не 

відповідав лише 1 АМП (4,0%) у пацієнта І групи, а 3 конструкції АМП (12,0%) у 

хворих ІІ групи мали сколи покривного фотокомпозита. Ці протези отримали 

оцінку «задовільно» та потребували корекції.  

По 2 АМП (по 8,0%) у пацієнтів І та ІІ групи було виявлено з порушеннями 

цілісності конструкцій. До того ж, в осіб І групи визначили 3 АМП (12,0%), а у 

пацієнтів ІІ групи – 5 АМП (20,0%) з втратою ретенції. Вперше встановили 

запальні зміни в ділянці проміжної частини 1 АМП (4,0%). Усі ці протези вже не 

відповідали абсолютним клінічним критеріям, отримали оцінку «незадовільно» та 

були видалені. Інші 19 АМП (76,0%) у пацієнтів І групи і 12 АМП (48,0%) у 

хворих ІІ групи отримали оцінку «відмінно» та продовжили свою функцію до 

моменту виготовлення постійних ортопедичних конструкцій. Загальна кількість 

АМП, що не мали жодних ускладнень, через рік експлуатації у пацієнтів обох 

груп складала 31 (62,0% від загальної кількості виготовлених конструкцій).  

Зважаючи на високу клінічну ефективність, яка складала 84,0% через 6 

місяців спостереження та 62,0% через 12 місяців, тимчасові адгезивні 

мостоподібні протези можливо рекомендувати для безпосереднього протезування 

малих включених дефектів зубних рядів. Менша кількість ускладнень виникала у 

пацієнтів з частковою вторинною адентією у фронтальному відділі зубних рядів 

внаслідок нижчого жувального навантаження передньої групи зубів. 

Таким чином, мета дослідження, яка полягала у підвищенні клінічної 

ефективності відновлення цілісності зубних рядів з малими включеними 
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дефектами за рахунок оптимізації конструкції адгезивних мостоподібних 

протезів, виготовлених прямим методом, шляхом клініко-лабораторного 

обґрунтування конфігурації ретенційних порожнин в опорних зубах, вибору та 

укладання армуючих елементів, була досягнута. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено нове теоретичне та практичне 

вирішення актуального наукового завдання сучасної стоматології щодо 

підвищення клінічної ефективності відновлення цілісності зубних рядів з малими 

включеними дефектами за рахунок оптимізації конструкції адгезивних 

мостоподібних протезів, виготовлених прямим методом, шляхом клініко-

лабораторного обґрунтування конфігурації ретенційних порожнин в опорних 

зубах, вибору та укладання армуючих елементів. 

1. За ретроспективним аналізом медичної документації поширеність 

дефектів зубних рядів серед мешканців Луганської області, що звернулися по 

стоматологічну допомогу до КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна 

лікарня» у 2017 році, складала 73,2%. Пацієнти віком від 41 до 50 років частіше 

мали включені дефекти зубних рядів, розповсюдженість яких становила 68,5%, в 

осіб більш старшого віку переважали кінцеві дефекти – 62,2%. Для відновлення 

цілісності зубних рядів, як правило, виготовляли штамповано-паяні мостоподібні 

конструкції (46,1% від загальної кількості протезів) та часткові знімні пластинкові 

протези (53,7%). Для безпосереднього протезування у 73,2% випадків 

використовували також часткові знімні пластинкові протези. У зв’язку з цим, 

актуальним виглядає впровадження сучасних та ефективних ортопедичних 

конструкцій для відновлення цілісності зубних рядів. 

2. Під час лабораторного дослідження за методом трьохточкового згинання 

найвищі фізико-механічні характеристики показали зразки фотокомпозиційного 

матеріалу, армованого скловолоконною стрічкою та балкою, укладеними 

паралельно, одна над однією. Показники руйнівного навантаження та 

максимального руйнівного навантаження таких зразків складали, відповідно,  

509,6+26,0 Н та 753,0+19,3 Н, достовірно (p<0,01) перевищуючи показники 

зразків з армуванням двома скловолоконними стрічками та балками. Також 

достовірно (p<0,01) найвищими виявилися показники міцності на згинання 

зразків з зазначеним армуванням, значення яких дорівнювали 122,3+6,2 МПа під 

час руйнування фотокомпозита та 180,7+4,7 МПа за повного руйнування зразків. 
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Модуль пружності цих зразків, складаючи 8149,0+112,1 МПа, був достовірно 

(p<0,01) вищим, ніж показники зразків з іншим армуванням. Обчислена пружність 

на згинання дорівнювала 60,4 МПа та також була найвищою. 

3. У лабораторному дослідженні за методом зсуву максимальне руйнівне 

навантаження на армовані фрагменти адгезивних мостоподібних протезів за 

конфігурації ретенційних порожнин в опорних зубах з додатковими зануреннями 

у вертикальних стінках сягало 2805,9+191,4 Н, що майже у 4 рази вище (p<0,01), 

ніж навантаження, яке здатні витримувати фрагменти, зафіксовані у порожнинах з 

традиційною ящикоподібною формою, – 771,8+90,1 Н. Використання адгезивної 

системи V покоління забезпечило у лабораторних умовах адгезивну міцність 

фіксації фотокомпозиційного матеріалу до емалі зубів на рівні 29,5±1,4 МПа, що 

достовірно (p<0,05) вище показників міцності для зразків, виготовлених за різних 

технік адгезивної підготовки та застосування інших адгезивних систем, які 

складали, відповідно, 27,0±1,3 МПа, 20,4±0,7 МПа та 17,1±0,8 МПа.  

4. У ході дослідження напружено-деформованих станів різних конструкцій 

адгезивних мостоподібних протезів встановлено, що напруження найбільш 

сприятливо розподіляються в тканинах протезного ложа та складових елементах 

мостоподібних протезів, армованих скловолоконною стрічкою та балкою, 

укладеними паралельно, одна над однією, де вони не створюють ділянок 

концентрацій, а поступово і рівномірно зменшуються від місця прикладання 

навантаження у бік кісткової тканини щелеп через фотокомпозиційний матеріал, 

армуючі елементи, тверді тканини опорних зубів та волокна періодонта. За такої 

конструкції адгезивних мостоподібних протезів зменшуються ризики порушення 

їх фіксації та цілісності, що створює передумови для тривалої експлуатації. 

5. Для визначення клінічного стану адгезивних мостоподібних протезів 

запропонована та успішно випробована кваліметрична система їх оцінювання, яка 

дозволяє всебічно та об’єктивно оцінити такі конструкції та визначити тактику 

стосовно подальшого використання. 

6. Клінічна ефективність застосування адгезивних мостоподібних протезів, 

виготовлених за оптимізованим способом з запропонованою конфігурацією 
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ретенційних порожнин та армуванням скловолоконною стрічкою та балкою, 

укладеними паралельно, одна над однією, у терміни 24 та 36 місяців складала 

96,7% та 93,3%, відповідно, у той час, як ефективність за використання 

адгезивних протезів, виготовлених за іншими підходами, залежно від армування, 

укладання армуючих елементів та конфігурації ретенційних порожнин, у 

дворічний термін становила від 66,7% до 96,7%, у трирічний – від 46,6% до 

73,3%. Під час функціонування оптимізованих адгезивних конструкцій не було 

зареєстровано жодного ускладнення у вигляді втрати ретенції протезів або 

порушення цілісності їх проміжної частини. 

7. Клінічна ефективність безпосереднього протезування малих включених 

дефектів зубних рядів тимчасовими адгезивними мостоподібними протезами за 

розробленим способом з застосуванням попередньо отриманої форми з 

еластичного силіконового відбиткового матеріалу у строк спостереження 6 

місяців складала 84,0%, у строк 12 місяців – 62,0%. Найбільш поширеними 

ускладненнями були порушення фіксації та цілісності проміжної частини 

протезів. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

На підставі результатів дослідження були розроблені наступні практичні 

рекомендації: 

1. Для протезування пацієнтів з малими включеними дефектами зубних 

рядів рекомендовано використовувати оптимізовані конструкції адгезивних 

мостоподібних протезів, що передбачають створення  додаткових занурень в 

нижніх третинах вертикальних стінок ретенційних порожнин в опорних зубах та 

армування  скловолоконною стрічкою, укладеною горизонтально і паралельно до 

гребеня альвеолярного відростка, та встановленою зверху неї у тому ж напрямку 

скловолоконною балкою (патент України на корисну модель №130904 від 

26.12.2018 р.). 

2. В якості тимчасових конструкцій для безпосереднього протезування 

малих включених дефектів зубних рядів доцільно використовувати адгезивні 

мостоподібні протези, виготовлені за запропонованим прямим способом з 

застосуванням попередньо отриманої форми з еластичного силіконового 

відбиткового матеріалу (патент України на корисну модель №136732 від 

27.08.2019 р.). 

3. Для виявлення ускладнень, оцінки стану адгезивних мостоподібних 

протезів та визначення тактики щодо їх подальшого функціонування бажано 

використовувати розроблену кваліметричну систему (свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на науковий твір № 85034 від 30.01.2019 р.). 

4. Для використання у наукових дослідженнях розроблено пристрій для 

визначення міцності адгезивного зв’язку між фотокомпозиційним матеріалом та 

твердими тканинами зубів, що дозволяє підвищити точність та відтворюваність 

результатів (патент України на корисну модель № 132214 від 11.02.2019 р.). 
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«Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»; 2020 чер 19-

20; Одеса. Одеса: ГО «Південна фундація медицини»; 2020; с.44-49. 

220. Удод ОА, Помпій ОО. Рандомізоване контрольоване клінічне дослідження 

клінічної ефективності адгезивних мостоподібних протезів. Вісник стоматології. 

2020; 2(111): 74-9. 
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Додаток А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації, в яких були опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Помпій ОО. Поширеність дефектів зубних рядів та методи їх лікування у 

населення Луганської області. Хірургія Донбасу. 2018; 7(2): 59-65. 

2. Удод ОА, Помпій ОО. Лабораторне дослідження міцнісних 

характеристик армованого скловолокном фотокомпозиційного матеріалу. 

Український стоматологічний альманах. 2019; 1: 5-9. (Особистий внесок 

аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, аналіз результатів, 

написання статті). 

3. Udod A, Pompiy A, Shidlovsky N. Laboratory investigation of the reinforced  

photo composition material bending strength. Modern Science. 2019; 4: 143-9. 

(Особистий внесок аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, 

аналіз результатів, статистична обробка результатів, написання статті). 

4. Даниленко ЛП, Помпій ОО, Шидловський МС, Мусієнко ОВ, Помпій ЕС. 

Вивчення міцності фіксації фотокомпозиційного матеріалу до твердих тканин 

зубів з використанням різних адгезивних систем. Хірургія Донбасу. 2019; 8(3): 39-

44. (Особистий внесок аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, 

аналіз результатів, написання статті). 

5. Удод ОА, Помпій ОО. Рандомізоване контрольоване клінічне 

дослідження клінічної ефективності адгезивних мостоподібних протезів. Вісник 

стоматології. 2020; 2(111): 74-9. (Особистий внесок аспіранта: розробка дизайну 

дослідження, обстеження та протезування пацієнтів, аналіз результатів, 

написання статті). 

6. Удод АА, Помпий АА, Крищук НГ, Волошин ВА. Исследование 

напряженно-деформированных состояний различных конструкций адгезивных 

мостовидных протезов. Georgian Medical News. 2020; 9(306): 156-61. (Особистий 

внесок аспіранта: проведення дослідження, аналіз результатів, написання 

статті). 



180 
 

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Помпій ОО. Вивчення методів лікування дефектів зубних рядів у 

населення Луганської області. Матеріали 80-го наукового медичного конгресу 

студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя»; 

2018 кві 12-13; Краматорськ. Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський 

дім»; 2018; c. 235. 

8. Помпій ОО. Стан стоматологічної ортопедичної допомоги населенню у 

Луганській області. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет- 

конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи 

розвитку»; 2018 гру 14; Переяслав-Хмельницький.  Переяслав-Хмельницький: 

ДВНЗ: ПХДПУ; 2018; с. 508-11. 

9. Помпий АА. Клиническое исследование адгезивных мостовидных 

протезов, изготовленных прямым методом. Сборник материалов саттелитной 

дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Фундаментальная наука в современной медицине 2019»; 2019 фев 10; Минск. 

Минск: БГМУ; 2019; с. 370-74. 

10. Помпій ОО. Клінічний стан адгезивних мостоподібних протезів, 

виготовлених прямим способом. Тези доповідей 75-ї Всеукраїнської студентської 

наукової конференції «Medical students’ conference in Poltava 2019»; 2019 бер 28-

29; Полтава. Полтава: ВДНЗУ УМСА; 2019; с. 65. 

11. Даниленко ЛП, Помпій ОО. Лабораторне дослідження міцності 

адгезивного зв’язку між фотокомпозиційним матеріалом та твердими тканинами 

зубів. Матеріали 81-го наукового медичного конгресу студентів та молодих 

вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя»; 2019 кві 25-26; 

Краматорськ. Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім»; 2019; c. 200-

1. (Особистий внесок аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, 

аналіз результатів, написання тез). 

12. Помпій ОО. Вивчення методів імедіат-протезування включених дефектів 

зубних рядів. Матеріали 81-го наукового медичного конгресу студентів та 

молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя»; 2019 кві 25-
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26; Краматорськ. Краматорськ: ТОВ «Краматорський друкарський дім»; 2019; c. 

259-60. 

13. Удод ОА, Помпій ОО. Скловолоконні армуючі елементи та клінічна 

ефективність адгезивних мостоподібних протезів. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та практики в 

сучасній стоматології»; 2019 тра 16-17; Чернівці. Чернівці: ВДНЗУ «БДМУ»; 

2019; c. 158-61. (Особистий внесок аспіранта: розробка дизайну дослідження, 

обстеження та протезування пацієнтів, аналіз результатів, написання тез). 

14. Удод ОА, Помпій ОО. Лабораторне обгрунтування оптимальної 

конструкції адгезивних мостоподібних протезів. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи 

розвитку природничих дисциплін в медичній освіті»; 2020 бер 20; 

Кропивницький. Кропивницький: ДНМУ; 2020; с. 129-131. (Особистий внесок 

аспіранта: підготовка зразків, проведення дослідження, аналіз результатів, 

написання тез). 

15. Помпий АА. Влияние дизайна ретенционных элементов на клиническую 

эффективность адгезивного мостовидного протезирования. Сборник тезисов 

LXXIV международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2020»; 2020 

апр 15-17; Минск. Минск: БГМУ; 2020; c. 803. 

16. Помпій ОО. Дослідження ефективності протезування адгезивними 

мостоподібними протезами, виготовлених прямим та непрямим методом. Збірник 

тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції 

«Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»; 2020 чер 19-

20; Одеса. Одеса: ГО «Південна фундація медицини»; 2020; с. 44-9. 

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

17. Удод ОА, Помпій ОО. Сучасні технології та конструкційні особливості 

адгезивних мостоподібних протезів. Вісник проблем біології і медицини. 2018; 2 

(144): 68-73. (Особистий внесок аспіранта: пошук, систематизація та аналіз 

літературних джерел, написання статті). 
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18. Удод ОА, Помпій ОО, винахідники; Донецький національний медичний 

університет, власник; Спосіб прямого виготовлення адгезивних мостоподібних 

протезів. Україна, патент на корисну модель UA № 130904. 2018 гру 26. 

(Особистий внесок аспіранта: патентний пошук, проведення дослідження, 

описання). 

19. Помпій ОО, Удод ОА, винахідники; Помпій ОО, власник; 

Кваліметрична система оцінки клінічного стану адгезивних мостоподібних 

протезів. Україна, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір UA № 

85034. 2019 січ 30. (Особистий внесок аспіранта: патентний пошук, проведення 

дослідження, описання). 

20. Удод ОА, Помпій ОО, Шидловський МС, винахідники; Донецький 

національний медичний університет, власник; Пристрій для визначення міцності 

адгезивного зв’язку між стоматологічним фотокомпозиційним матеріалом та 

твердими тканинами зуба. Україна, патент на корисну модель UA № 132214. 2019 

лют 11. (Особистий внесок аспіранта: патентний пошук, проведення 

дослідження, описання). 

21. Удод ОА, Помпій ОО, винахідники; Донецький національний медичний 

університет, власник; Спосіб безпосереднього протезування включених дефектів 

зубних рядів адгезивними мостоподібними протезами. Україна, патент на корисну 

модель UA № 136732. 2019 сер 27. (Особистий внесок аспіранта: патентний 

пошук, проведення дослідження, описання). 
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Додаток Б 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. 80-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя». Краматорськ, 2018. (Публікація 

тез, усна доповідь) 

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Переяслав-

Хмельницький, 2018. (Публікація тез) 

3. Саттелитная дистанционная научно-практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Фундаментальная наука в современной медицине 2019». 

Минск, 2019. (Публікація тез) 

4. 75-а Всеукраїнська студентська наукова конференція «Medical students’ 

conference in Poltava 2019». Полтава, 2019. (Публікація тез) 

5. 81-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Медицина ХХІ сторіччя». Краматорськ, 2019. (Публікація 

тез, усна доповідь)   

6. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології». Чернівці, 2019. 

(Публікація тез)   

7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан 

та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті». 

Кропивницький, 2020. (Публікація тез)   

8. LXXIV международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 

2020». Минск, 2020. (Публікація тез)   

9. Міжнародна науково-практична конференція «Медичні науки: напрямки 

та тенденції розвитку в Україні та світі». Одеса, 2020. (Публікація тез)   
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Додаток В 
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