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During the leadthrough of reconstruction operations by angiosom shreds for the receipt of optimum functional 
and cosmetic result the permanent control is needed after circulation of blood supply in shreds on the stage of pla
nning, during operation and in a postoperation period.

Key words: angiosom, hemodynamics, arteriesed autotransplantat.
Стаття надійшла 15.02.2006 p.

УДК 616.314-089.23/.28 
Л.Б.Єрис
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕЛИЧИНИ ПІДДАТЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА 
ВІД КІЛЬКОСТІ ЧАСУ З МОМЕНТУ ВТРАТИ ОСТАННЬОГО ЗУБА
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)

Вступ. Неоднакова піддатливість слизової обо
лонки протезного ложа обумовлена різними буфер
ними властивостями. Неоднорідна густина розташу
вання судинної сітки протезного ложа обумовлює 
перевантаження і травмування слизової оболонки 
під час жування в окремих зонах, защемлення її між 
кістковою основою і базисом протеза. В результаті 
цього порушується кровообіг, виникають запален
ня слизової оболонки і атрофія кісток щелеп [1, 4]. 
Тому для покращення якості знімних протезів слід 
визначати амплітуду піддатливості м’яких тканин 
[2, 3, 5, 6].

Метою дослідження стало вивчення змін вели
чини піддатливості слизової оболонки протезного 
ложа у осіб з повного втратою зубів в залежності від 
терміну видалення останнього зуба.

Об’єкт і методи дослідження. Об’єктом дослі
дження стали 42 хворих з повного втратою зубів і 
різним ступенем піддатливості слизової оболонки, 
яких розділили на 4 групи в залежності від кількос
ті років після видалення останнього зуба. До першої 
групи увійшли хворі з терміном від 1 до 10 років 
(12 чоловік), до другої групи -  від 11 до 20 років (11 
чоловік), до третьої групи -  від 21 до 30 років (10 чо
ловіків четверту -  пацієнти, що не мають жодного 
зуба понад ЗО років (9 чоловік).

Для вимірювання піддатливості слизової обо
лонки протезного ложа використовували розробле
ний пристрій (Деклараційний патент на винахід 
32838А, 6А61В 5/024515.02.2001. Бюл. №1). Дані ви
мірювань записували у запропоновану схему-карту 
верхньої і нижньої щелепи, для чого протезне ложе 
беззубої верхньої щелепи розділили на 25, а ниж
ньої -  на 24 ділянки.

lln̂ KlIrlI '«Г- » Я Г » П Л  ге» ТТІЛІ’ЛЛ'»»*
і  c d V v i n i a i n  д и ^ л і д / п ^ п і о

г А п л п а ш і пUUJ 1»игup V.

Спостереження за зміною піддатливості слизової 
оболонки протезного ложа нижньої щелепи у паці
єнтів з терміном втрати зубів від 1 до 10 років по
казали незначні коливання в симетричних ділянках 
вимірювання. Числові значення знаходяться в меж
ах 0,30-0,45 мм, Найбільша піддатливість слизової 
оболонки зареєстрована в ділянці гребеня альвео
лярного відростка, дещо нижча на вестибулярному

та внутрішньому схилі. Із збільшенням часу з мо
менту втрати останнього зуба, відбуваються відчут
ні зміни і в ступені піддатливості слизової оболон
ки. Крім відсутності зубів, накладає свій відбиток 
і користування невдало виготовленими повними 
знімними протезами. У 2 групі пацієнтів суттєво 
помітні більш різкі коливання величин піддатли
вості як в симетричних ділянках, так і в сусідніх 
точках вимірювання. Амплітуда коливань числових 
значень варіює від 0,30 мм до 0,85 мм. Велика різ
ниця у числових значеннях продовжує зберігатися 
у пацієнтів 3 та 4-ї групи. Спостерігається загальне 
зростання піддатливості із збільшенням часу з мо
менту втрати останнього зуба.

При вивченні піддатливості слизової оболонки 
протезного ложа верхньої щелепи у пацієнтів 1 гру
пи відмічається приблизна симетрія в аналогічних 
ділянках вимірювання. Досить висока піддатливість 
спостерігається по гребеню альвеолярного відрос
тка (до 0,85 мм), значно нижча на вестибулярному 
схилі (0,25мм-0,45мм), особливо на вестибулярній 
поверхні горбів верхньої щелепи (0,26мм-0,30мм). 
Піддатливість слизової оболонки піднебіння та
кож має свої особливості. У передній третині під
небіння середні числові значення коливаються від 
0,38 ± 0,05 мм до 0,42 ± 0,05 мм. Різко знижується 
піддатливість в середній третині піднебіння і в ді
лянці торуса (0,22 ± 0,06 мм), навіть зареєстровані 
непоодинокі випадки 0,05 мм. У задній третині під
небіння спостерігається підвищення піддатливості 
в середньому до 0,38 ± 0,05 мм -  0,48± 0,05 мм (на 
торусі відповідно до 0,35 ± 0,05 мм).

Різке зростання піддатливості слизової обо
лонки протезного ложа в усіх ділянках вимірюван-
TJ а  ґ 'П Г \ Г ' 'Г ( *п і г я с 'TkPfl V 9 r n v r r i  Y RriDHY МяКГИМЯПКНІ11/1 VllWiV|yil j  mm * *** * ~ j- ■»---•   —-----------------— 

середні числові значення піддатливості на гребені 
альвеолярного відростка становлять 1,30 ± 0,05 мм, 
на вестибулярному схилі -  0,77 ± 0,05 мм, в передній 
третині піднебіння -  0,47 ± 0.05 мм, середній -  0,57 
± 0,05 мм, задній -  0,85 ± 0,05 мм. Навіть в ділян
ці торуса зареєстровані порівняно високі значення 
піддатливості: в передній третині -  0,47±0,05 мм; 
в середній частині -  0,37±0,05 мм; в задній трети-
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ні -  0,57±0,05 мм. Помітна асиметрія в аналогічних 
ділянках вимірювання.

У хворих 3 групи величина піддатливості сли
зової оболонки зменшується в усіх ділянках. Як і в 
попередній групі зберігається асиметрія у подібних 
ділянках вимірювання. Найбільші середні числові 
значення піддатливості в ділянці гребеня альвеоляр
ного відростка -  0,92 ± 0,05 мм, а в ділянці вестибу
лярного схилу -0,54 ± 0,05 мм. Тенденція помірного 
зростання піддатливості у напрямку від твердого 
до м’якого піднебіння залишається, але числові зна
чення значно нижчі, ніж у хворих 2 групи.

У пацієнтів 4 групи спостерігається подаль
ше зменшення величин піддатливості, особли
во в ділянці гребеня альвеолярного відростка. 
Відмічається різка асиметрія в аналогічних ділян
ках. Подекуди спостерігається збільшення піддат
ливості в ділянці вестибулярного схилу і зменшен
ня в ділянці гребеня альвеолярного відростка. У 
той час, коли відбувається зниження піддатливості 
в ділянці гребеня альвеолярного відростка, відмі
чається незначне зростання піддатливості слизової 
оболонки піднебіння.

Таким чином, із збільшенням часу з моменту 
втрати останнього зуба, слизова оболонка протез
ного ложа зазнає постійних змін. Спостерігається 
хвильоподібне то зростання, то спадання величини 
піддатливості, асиметрія в подібних ділянках ви
мірювання. Збільшення і зменшення величин під
датливості відбувається асинхронно на верхній і 
нижній щелепі. Чим більше часу пройшло, тим від
чутніша різниця. У хворих з повною відсутністю 
зубів більше 30 років спостерігається зменшення 
піддатливості на верхній щелепі і збільшення на 
нижній щелепі.

Висновки. На підстави вищевикладеного мож
на зробити висновок про хвилеподібний характер 
зменшення і збільшення піддатливості слизової

оболонки протезного ложа в залежності від терміну 
втрати зубів, що необхідно враховувати при отри
манні функціональних відбитків.

Перспективи подальших досліджень. Засто
сування отриманих результатів можна використати 
при виготовленні повних знімних протезів з інди
відуальним формуванням оклюзійних поверхонь і 
отриманням функціональних відбитків під власним 
жувальним тиском.

Але, врахування вищенаведених результатів не
достатньо при використанні традиційної методики 
постановки штучних зубів і потребує обов’язково
го перерозподілення між альвеолярної висоти між 
верхнім і нижнім повними знімними протезами.

Індивідуалізація ступеня викривленості оклю
зійних поверхонь, застосування для постановки 
штучних зубів у повністю регульованих артикулято- 
рах дозволить вирішити підняту в статті проблему.
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УДК 616.314-089.23/.28
ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ПОДАТЛИВОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРОТЕЗНОГО 

ЛОЖА ОТ ВРЕМЕНИ, ПРОШЕДШЕГО С МОМЕНТА ПОТЕРИ ПОСЛЕДНЕГО ЗУБА
Ерис Л.Б.
Резюме. Изучена топография зон податливости слизистой оболочки протезного ложа беззубых челюс

тей. Установлено, что изменение величины податливости на верхней и нижней челюсти происходит не 
одинаково, и зависит от количества времени, прошедшего от момента удаления последнего зуба. У паци
ентов, не имеющих зубов от 21 до 30 лет, и особенно более 30 лет, наблюдается уменьшение податливости 
слизистой оболочки на верхней челюсти и увеличение ее на нижней челюсти.

Ключевые слова: полная потеря зубов, податливость слизистой оболочки протезного ложа.

UDC 616.314-089.23/.28
DEPENDENCE OF SIZE OF PLIABILITY OF THE MEMBRANE SHELL OF PROSTHETIC BED 

ON TIME, PASSING FROM THE MOMENT OF LOSS OF THE LAST TOOTH 
Erys L.B.
Summary. There was studied the topography of the compliancy zones in the membrane of the prosthetic bed of 

the toothless maxilla and mandible. There was improved the method of making differential functional impressions 
that gives the opportunity to distribute evenly the masticatory pressus on the tissues.

Key words: teeth absence; compliancy zones in the membrane.
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