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сУть спосю дослідження функціонального
впровадження: ,стану жувальних м язів.

Пропонується для впровадження в лікувально- 
профілактичних установах практичної охорони здоров’я 
(обласних, міських, районних) стоматологічного профілю 
спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів.

Однією з актуальніших проблем ортопедичної стоматології 
залишається протезування дефектів зубних рядів знімними 
протезами. В арсеналі лікаря-стоматолога є досить великий 
вибір способів дослідження стану зубо-щелепної системи в 
цілому та жувальних м'язів зокрема, які широко 
застосовуються в клінічній практиці.

Відомо низку способів дослідження функціонального стану 
жувальних м'язів з використанням електроміографії, що 
базується на вивченні потенціалів дії м’язових волокон, які 
функціонують у складі рухомих одиниць оскільки вони є 
функціональною одиницею активності нервово- м'язового 
апарату; з використанням графічної реєстрації скоротливої 
діяльності м'язів -  міографія; та з використанням 
міотонографії. яка включає вимірювання та реєстрацію змін 
властивостей м'язів органа під дією зовнішнього чинника, 
невеликого диска, що коливається, який вдавлюють у тканини.

Проте при їх застосуванні в клінічній практиці, дослідження 
різних авторів у різних категорій пацієнтів достатньою мірою 
відрізняються. що обумовлено різними методичними 
підходами, різним типом електродів, принципами аналізу 
міограм, та різним станом здоров’я досліджуваних пацієнтів, 
навіть при інтактних зубних рядах. Також відомими способами 
можна отримати лише відносні дані про тонус жувальних 
м'язів під час функції, іншими тільки у стані фізіологічного 
спокою та за умови зімкнутих зубних рядів.

Нами поставлена мета -  розробити спосіб дослідження 
функціонального стану жувальних м'язів, шляхом 
удосконалення відомих, досягти можливості накопичення, 
аналізу одержаної інформації, спрощення підрахунку 
результатів дослідження, забезпечити підвищення точності та



достовірності одержаних результаті» та ступеню ефективності 
дослідження.

Поставлена задача вирішена авторами шляхом створення 
способу дослідження функціонального стану жувальних м'язів, 
що включає вимірювання та реєстрацію змін властивостей 
м’язів під дією зовнішнього чинника -  тактильного 
діагностичного щупу, який вдавлюють у тканини, 
вимірювання сили опору його руху зі сторони тканин та 
визначення дійсної та удаваної складової їх комплексної 
жорсткості з наступною реєстрацією та обчисленням 
отриманих показників, у якому, визначення показників стану 
м'язів здійснюють за допомогою портативного бездротового 
міотонометра, підключеного ДО комп'ютера, у якому
тактильний діагностичний щуп з'єднаний з WiFi-передавачем 
руху, переміщення якого всередині корпусу здійснюється за 
допомогою Bluetooth-зв'язку та реєструється на шкалі
реєстрації переміщення курсору у текстовому документі World 
у вигляді переміщення курсору миші на екрані комп'ютера.

Приклад. Хворий К., 40 років, звернувся до ортопедичного 
відділення стоматологічного центру УМСА з метою
протезування. Скаржиться на відсутність зубів на нижній
щелепі зліва. Зуби були втрачені після видалення через 
ускладнення карієсу більше 10 років тому.

Об’єктивно: Обличчя асиметричне (збільшення зовнішнього 
контуру обличчя справа через гіпертрофію жувального м’яза).

Діагноз: Дефект зубного ряду И класу за Кенеді, втрата 
жувальної ефективності 38 %.

Результати міотонометрії: ліворуч — 3.0 МПа; праворуч -  5,3 
МПа.

Через 6 місяців після протезування: міотонометрія ліворуч -  
4,ЗМПа; праворуч -  5,0 МПа.

Запропонований авторами спосіб дослідження 
функціонального стану жувальних м’язів був застосований на 
етапах діагностики та лікування пацієнтів з різними дефектами 
зубних рядів та демонстрував вирівнювання даних 
міотонометрії з обох сторін після раціонального протезування.



Спосіб дослідження функціонального стану жувальних 
м’язів впроваджений в практику ортопедичного відділення 
навчально-науково-лікувальному Стоматологічному центрі» 
вищого державного навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія» (м. Полтава).

Використання запропонованого способу дослідження 
функціонального стану жувальних м'язів дає можливість 
покращити діагностику пацієнтів з дефектами зубних рядів та 
проводити динамічну оцінку проведеного ортопедичного 
лікування.

Розроблений спосіб дослідження функціонального стану 
жувальних м'язів захищено Патентом України на корисну 
модель № 112421, зареєстровано 12.12.2016, Бюл. № 23 
«Спосіб дослідження функціонального стану жувальних 
м'язів».

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР кафедри 
пропедевтики ортопедичної стоматології Вищого державного 
навчального закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія», м. Полтава ««Нові підходи до 
діагностики та лікування вторинної адентії, ураження тканин 
пародонту та скронево-нижньощелепного суглобу у 
дорослих», (державний реєстраційний №01171)000302, 2016- 
2021 роки).

За додатковою інформацією з проблем звертатись до авторів 
листа. Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, 
д. мед. н., професор Король Дмитро Михайлович тел. 050-734- 
30-50.
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