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Мета дослідження  – оцінка визначення обсягу функціональних порушень і стану тканин параодонта в 

пацієнтів молодого віку з локалізованим пародонтитом на тлі м'язово-суглобової дисфункції скронево-
нижньощелепного суглоба. 

Матеріали й методи. Нами обстежено 130 пацієнтів 25 - 44 років у віці 25-44 років, із вираженою клініч-
ною картиною локалізованого пародонтиту на тлі м’язово-суглобової дисфункції скронево-
нижньощелепного суглоба (МСД СНЩС), які розподілені на 3 групи: контрольна група (КГ) практично здоро-
вих осіб (n = 35), група основана, n = 50 і група порівняння, n = 45 - пацієнти із локалізованим пародонтитом 
на тлі МСД СНЩС. Проведено збір анамнезу, клінічне й функціональне обстеження. Визначали стан жува-
льного апарату й функцій СНЩС із проведенням діагностики за протоколом «Гамбурзького тесту». Ступінь 
прояву й тяжкості МСД СНЩС виявляли згідно з індексом Helkimo (1974). 

Для виявлення стану мікроциркуляції тканин пародонта використовували апарат «Sonoscape E3» у ре-
жимах: в, м, 2d, cfd, pw, cfm, cw, pdi, tdi, електронний лінійний мультичастотний датчик 4-16 мгц. Запис УЗД 
проводили під звуковим і візуальним контролем установки датчика в точці локації. Тип судин (артеріальний 
або венозний) визначали за формою кривої, розподіл частинок крові з різними швидкостями й напрямок 
крові - за спектром. Згідно з оцінкою індексу опору (Пурселя) - RI й індексу пульсації (Гослінга) - PI визнача-
ли кількісний аналіз кровообігу. 

Результати дослідження статистично обробляли за допомогою стандартного набору інструментів офіс-
ного додатка Microsoft Office Excel 2013. 

Результати. Згідно з протоколом «Гамбурзького тесту» (Ahlers M.O., Jak stat H.A., 2000) функціональна 
норма була в осіб контрольної групи. Аналіз розрахунків індексу Helkimo дав такі результати у 2 і 3 групах: 
54 особи (56,8 %) із легким ступенем дисфункції (м'язова дисфункція), 23 (24,2 %) - із середнім ступенем 
(м'язово-суглобова) і 18 (18,9 %) - із тяжким ступенем (суглобова) дисфункція. 

За результатами УЗД-дослідження мікроциркуляції тканин пародонта наочно виявляли зміни в обох гру-
пах показників індексу периферичного опору (RI) й індексу пульсації (Pl) (табл.1). 

Таблиця 1 
Результати УЗД-дослідження мікроциркуляції тканин пародонта в групах дослідження до лікування 

(М±m) 

Показники 
Значення норми в здо-
рових осіб (за Козло-

вим В.А., 2000) 
Контрольна група, 

n=35 
Основна група, 

n=50 
Група порівняння, 

n=45 

Індекс 
пульсації Pl 1,500 – 2,000 1,741 ± 0,026 3,985 ± 0,178*◊ 3,627 ± 0,066* 

Індекс периферично-
го опору Rl 0,700 – 1,000 0,805 ± 0,014 0,431 ± 0,016*◊ 0,488 ±0,019* 

Примітка: * вірогідно порівняно з контрольною групою (р<0,05); 
◊ - вірогідно порівняно з групою порівняння (р<0,05). 
Висновок. Отже, у процесі обстеження осіб із локалізованим пародонтитом на тлі м'язово-суглобової 

дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба переважала група пацієнтів із маніфестацією м'язового 
компонента (легкий ступінь дисфункції). Окрім того, можна припустити, що в пацієнтів груп дослідження 
сформувалася певна відповідна реакція судин пародонта на вірогідно довготривалу дію нерівномірного 
розподілення навантаження через неузгоджену роботу груп жувальних м’язів у процесі формування МСД 
СНЩС і оклюзійних суперконтактів. 
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Пандемія, спричинена дією вірусу Covid-19, викликала стрімке й масове поширення дистанційних техно-

логій у галузі науки й освіти. За короткий проміжок часу в закладах вищої освіти медичного профілю було 
створено нові ( Remote VNMU) і залучено чинні навчальні платформи (Microsoft teams, Google meet, Zoom 
тощо) для провадження освітньої діяльності, у тому числі на стоматологічному факультеті. 


