
додатково -  опитувальник ОЫ4 для діагностики нейропатичного болю 
і анкетування з метою вивчення способу життя пацієнта (скільки часу 
використовуються гаджети на добу, чи є болі різного генезу в спині, як 
часто пацієнт приймає знеболюючі засоби, яка добова фізична 
активність). У дослідженні приймало участь 15 хворих у віці 17-19 
років з різною стоматологічною патологією та контрольна група -  15 
пацієнтів різного віку з відсутністю МФБС. Шкалу болю ВАШ і шкалу 
осіб Вонга-Бекера використовували як при первинній діагностиці, так і 
при оцінці якості анестезії та проведених маніпуляцій.

Основні результати. Серед респондентів першої групи всі 
хворі використовували гаджети більш, ніж б годин да добу, тримаючи 
голову під сильним кутом. Результати дослідження показали, що у 
80% респондентів присутній нейропатичний компонент болю та 
клінічні прояви МФБС. Сприйняття болю та ефективність проведених 
маніпуляцій пацієнтів у зворотному зв’язку відрізнялися від тих, що 
давали респонденти контрольної групи

Висновки. Таким чином, сучасному стоматологу необхідно 
розширити свої погляди щодо диференціації больових феноменів та 
вміти застосовувати їх у своїй практиці

ЦЕФАЛОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНИХ
ФОРМ ДИСТАЛЬНОГО ПРИКУСУ
Пазинич О.
Науковий керівник: ас. М осієнко А.
Кафедра після дипломної освіти лікарів-ортодонті в  
Полтавський державний медичний університет

Скелетна форма дистального прикусу може формуватися вна
слідок порушення розвитку нижньої щелепи (мікрогнатія) або верхньої 
щелепи (макрогнатія). ретропозиції (ретрогнатія) нижньої щелепи по 
відношенню до площини передньої черепної ямки або антепозиції 
(прогнатії) верхньої щелепи, так і при поєднанні цих форм.

Метою дослідження стало визначення і систематизація скеле
тних форм дистального прикусу.

Матеріали та методи дослідження. Були обстежені 59 телерен- 
тгенограм пацієнтів із різними видами дистального прикусу. Визнача
ли цефалометричні показники за Steiner, Wits, Roth Jarabak в програмі 
«AudaxCeph». З них були обрані ті параметри, які ми вважаємо значи-
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мими для диференційної діагностики прогнатичного дистального при
кусу.

Результати дослідження та їх обговорення. На підставі прове
дених цефалометричних досліджень можемо виділити дев’ять форм 
прогнатичного дистального прикусу. Найбільш поширеною є верх
ньощелепна прогнатія 35,59%, яка характеризується збільшенням кутів 
ЯЫА, вКІРік.

Друге місце пов’язане з нижньощелепною ретрогнатією, яка 
виявлена у 18,64% пацієнтів. Вона характеризується незміненою дов
жиною основи нижньої щелепи Сго-Ме, зменшенням кутів БЫВ та 
8Шо.

Нижньощелепна мікрогнатія в поєднанні з ретрогнатією вияв
лена у 16,95%. Мікрогнатія характеризується зменшенням довжини 
основи нижньої щелепи по відношенню до норми, а також до довжини 
основи черепу. Ізольовано мікрогнатія нижньої щелепи виявлена у
10,17%.

Наступною за кількістю виявлених пацієнтів була група з по
єднанням верхньощелепної прогнатії та нижньощелепної ретрогнатії, 
всього 6,78%.

Однакова кількість пацієнтів, по 2 чоловіки (3,39 %), встанов
лена в групах з різними формами комбінацій, а саме, верхнвдщежзша 
макро- та прогнатія, верхньощелепна макро- та нижньощелепна мікро
гнатія верхньощелепна макро- та нижньощелепна мікро- та ретрогна-
тія.

Один пацієнт (1,69%) виявлений з формою верхньощелепна 
макрогнатія. Встановлено збільшення довжини основи верхньої щеле
пи по відношенню до норми Аік-Рпя, а також -  до довжини основи 
черепу, збільшені кути БЫЛ, А № .

Висновки. За результатами наших досліджень виявлено 9 ос
новних скелетних форм прогнатичного дистального прикусу. Серед 
усіх форм частіше за все зустрічається прогнатія верхньої щелепи 
35,59%.
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