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Корисна модель належить галузі медицини, а саме до стоматології-ортодонтії, і може бути 
застосована на етапах діагностики та лікування зубощелепних аномалій у дітей та дорослих. 

Зубощелепні аномалії II класу за Енглем зустрічаються в 24,5 % випадках, з них 38,5 % - це 
є одностороннє порушення прикусу. 

Таке асиметричне співвідношення молярів (дистальне з одного боку і нейтральне з іншого) є 5 

найбільш складним варіантом патології прикусу II класу за Енглем. В той же час, дисфункція 
скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) серед ортодонтичних пацієнтів сягає 70-75 %. 
Етіопатогенез таких порушень на сьогоднішній день вивчено недостатньо, але одним з 
можливих факторів дисфункції СНЩС можуть бути несиметричності рухи голівок СНЩС зліва та 
справа, при односторонніх формах II класу за Енглем. 10 

Рентгенологічні методи дослідження в діагностиці зубощелепних аномалій займають 
провідне місце. Вони дуже важливі, як для визначення характеру росту щелеп людини, 
диференціальної діагностики скелетних чи зубоальвеолярних форм патології прикусу, так і для 
складання плану і прогнозу лікування, вивчення його динаміки. 

Найбільш поширеним методом обстеження є метод цифрової ортопантомограми (ОПТГ) за 15 

рахунок своєї доступності, інформативності і малої дози опромінення та на сьогоднішній є 
обов'язковим допоміжним методом обстеження в ортодонтії (Протоколи надання 
стоматологічної допомоги за загальною редакцією головного стоматолога МОЗ України к.мед.н. 
Ю.В. Опанасюка / К.: ТОВ Видавничо-інформаційний центр "Світ сучасної стоматології", 2005. - 
506 с.). Для визначення скелетних зубоальвеолярних форм патології прикусу використовується 20 

метод телерентгенографії (ТРГ). На сучасному етапі діагностики в стоматології, зокрема і в 
ортодонтії, використовується конусно-променева комп'ютерна томографія (КПКТ), що дає 
додаткові можливості в діагностиці зубощелепних аномалій (ЗЩА) 

Найближчим аналогом є метод проведення рентгенологічного дослідження, за яким 
визначаються скелетні форми дистального прикусу є метод (ТРГ) (Хорошилкина Φ.Я. 25 

Телерентгенография в ортодонтии. - М.: "Медицина", 1976. - 171 с.) 
При всіх незаперечних перевагах ТРГ, на ній складно проводити вимірювання лінійних та 

кутових параметрів справа і зліва в зв'язку з нашаруванням рентгенструктур. Крім цього не 
можливо визначити характер зміщення нижньої щелепи, а саме голівок скронево-
нижньощелепного суглоба (СНЩС) справа та зліва. 30 

В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб визначення дистального 
прикусу на (КПКТ), який дозволить усунути перелічені вище недоліки і таким чином підвищить 
діагностику зубощелепних аномалій з урахуванням особливостей асиметричного зміщення 
суглобових голівок СНЩС. 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб діагностики дистального прикусу, що 35 

включає проведення рентгенологічного дослідження та вимірювання параметрів щелепно 
лицевої ділянки, згідно з корисною моделлю, виміри проводяться за допомогою конусно-
променевої комп'ютерної томографії (КПКТ), визначення розташування скронево-
нижньощелепного суглоба (СНЩС) відносно основи черепа проводяться шляхом встановлення 
перпендикулярів від крилоподібної лінії К до центрів суглобових головок СНЩС - OL;OR і 40 

отримуються лінії KOL.; KOR. 
Розроблений спосіб діагностики дистального прикусу, котрий включає визначення відстані 

від центрів голівок СНЩС справа та зліва до лінії К, яка проходить по передньому зовнішньому 
краю крилоподібних відростків клиноподібної кістки (Додаток 1). 

Відомо, що клиноподібна кістка бере участь в утворенні склепіння черепа, а крилоподібні 45 

відростки є стабільними ділянками, що дозволяє використовувати їх для вивчення 
розташування нижньої щелепи (НЩ) в передньо-задньому напрямку по відношенню до черепа. 

Спосіб здійснюють наступним чином: при вивченні КПКТ у програмі Ez3D2009 на екрані 
монітора отримують 3-D реконструкцію лицевого скелету, а також проекцію щелепно-лицевої 
ділянки в трьох площинах: фронтальній (coronal), сагітальній (sagittal), трансверзальній (axial). 50 

Перед дослідженням параметрів СНЩС у всіх трьох вікнах, що характеризують три площини, 
встановлюють томографічні зрізи, які проходять посередині суглобової голівки. Для 
центрування зображення вертикальну лінію симетрії Sm проводять посередині глоткового 
горбка потиличної кістки (точка Basion) та основу леміша (Vomer). Лінія симетрії Sm проходить в 
проекції сагітального шва і цефалометричних точок Ва (Basion), Op (Opistion), Во (Bolton Point). 55 

Всі подальші вимірювання КПКТ проводять на аксіальному зрізі, на якому позначають довжину 
суглобової головки (AD) - між найбільш віддаленими точками А і D в мезіодистальному 
напрямку і ширину суглобової головки (СВ) між точками С і в передньо-задньому напрямку. 
Точки перетину ліній AD і СВ позначають як центри голівок СНЩС - OL і OR ліворуч (l) і 
праворуч(я). З'єднання точок OL-OR позначають шарнірною віссю - Sh. 60 
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Точки F позначають ліворуч (L) і праворуч (R) на передньому зовнішньому краї 
крилоподібних відростків клиноподібної кістки FL і FR. З'єднанням точок FL і FR отримують 
крилоподібні лінію К, дотичну до них. 

Для визначення розташування СНЩС відносно основи черепа проводять перпендикуляри 
від крилоподібної лінії К до центрів суглобових головок СНЩС - OL; OR і отримують лінії K OL; K 5 

OR. 
За результатами досліджень, якщо відстань від центру суглобової голівки СНТЦС становить 

- 26,9 мм і менше то діагностується І клас за Енглем, при II класі за Енглем відстань від центру 
суглобових голівок СНЩС становить 26,9 мм. І більше Рівень асиметричного зміщення 
суглобових голівок СНЩС встановлюється по різниці значень KOL; KOR. 10 

Результати досліджень оброблені з застосуванням статистичного пакета ліцензійної 
програми "Statistica for Windows 6.0", а також "Microsoft Exel 2003". Достовірними вважалися 
результати зі ступенем значущості p<0,05. 

Позитивний ефект запропонованого способу дозволяє визначати скелетну форму 
дистального прикусу за допомогою КПКТ.  15 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
1. Спосіб діагностики дистального прикусу, що включає проведення рентгенологічного 
дослідження та вимірювання параметрів щелепно лицевої ділянки, який відрізняється тим, що 20 

виміри проводять за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії(КПКТ), 
визначення розташування скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) відносно основи черепа 
проводять шляхом встановлення перпендикулярів від крилоподібної лінії К до центрів 
суглобових головок СНЩС - OL;OR і отримуються лінії KOL; KOR. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що відстань від центра суглобової голівки СНЩС 25 

становить - 26,9 мм і менше - діагностують І клас за Енглем, при II класі за Енглем відстань від 
центра суглобових голівок СНЩС становить 26,9 мм і більше. 
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рівень асиметричного зміщення суглобових 
голівок СНЩС встановлюють за різниці значень KOL; KOR. 
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