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Останнім часом лікарі стоматологи -  ортопеди зустрічаються з про
блемою повноцінної реабілітації пацієнтів з захворюваннями тканин па- 
родонта на етапах третинної профілактики.

Збільшення кількості захворювань внутрішніх органів, нерегулярне 
відвідування лікаря-стоматолога, неповноцінне вікування захворювань 
тканин пародонта та незадовільна гігієна порожнини рота призводить до 
виникнення симптомокомплексу пародонтиту.

Часткова втрата зубів призводить до розвитку вторинних деформа
цій зубних рядів, що впливає на порушення оклюзійних поверхонь зубів 
антагоністів, перенавантаження тканин пародонту в наслідок нерівномір
ного розподілу жувального тиску та розвитку вторинних деформацій. Це 
в свою чергу викликає функціональні та морфологічні порушення в гар
монічній роботі скроневонижньощелепних суглобів та жувальних м'язів, 
блокування рухів нижньої щелепи і перешкоджає повноцінному та ефек
тивному пережовуванню їжі.

Лікування даних пацієнтів викликає ряд труднощів:
- унеможливлює виготовлення постійної конструкції на тривалий 

термін користування;
- ускладнює естетичне відновлення зубного ряду в зв’язку з наявніс

тю рецесії ясен та резорбції альвеолярного відростка.
Реабілітація даних пацієнтів полягає в комплексному, поєднано

му лікуванні лікарів-пародонтологів, лікарів стоматологів-хірургів та 
стоматологів-ортопедів.

В клініку ортопедичної стоматології звернувся пацієнт К. 56 років 
з приводу затрудненого прийому їжі. Після проведеного обстеження па
цієнту був поставлений діагноз: Хронічний генералізований пародонтит 
II—III ступеня тяжкості. Дефект зубного ряду нижньої щелепи 1 классу за 
Кенеді. Втрата жувальної ефективності 72% за Агаповим.

Рентгенологічно встановлено, що в ділянці нижніх фронтальних зу
бів спостерігається резорбція альвеолярного відростку більш ніж на 2/3 
величини коренів зубів.

Після проведеного курсу лікування у лікаря-пародонтолога та про
веденої ендодонтичної підготовки нижніх фронтальних зубів нами було 
проведене наступне лікування.



Вкорочення нижніх фронтальних зубів на 3/4 довжини коронкової час
тини зубів. Виготовлення куксових вкладок непрямим способом з «BALL 
атачменами» з послідуючим протезування нижньої щелепи покривним 
протезом по типу повного знімного протезу. Для більш надійної фіксації 
куксових вкладок в кореневому каналі необхідно придати форму корене
вого каналу у вигляді ступеньок. Це забезпечить чітку посадку куксової 
вкладки в кореневому каналі, відсутність ротаційного ефекту вкладки в 
кореневому каналі та надійну її фіксацію.

Дане лікування є методом вибору реабілітації пацієнтів у яких за
лишилось на щелепі незначна кількість зубів з значною резорбцією аль
веолярної частини щелепи. Так як стандартне ортопедичне лікування з 
виготовленням металокерамічного протезу на нижні фронтальні зуби та 
бюгельного протезу з кламерною фіксацією чи з фіксацією на атачмени 
призведе до збільшення навантаження на опорні зуби, прогресування ре
зорбції альвеолярного відростку, збільшення рухомості опорних зубів та 
до їх передчасного видалення та наступного повторного протезування. 
Зважаючи на значну резорбцію альвеолярного відростка, атрофію ясен та 
використання для фіксації і стабілізації протеза кламерів, дана конструк
ція не дозволяє досягти максимального естетичного ефекту. Особливо 
якщо це стосується фронтальної ділянки щелепи.

Запропоноване лікування дозволяє одержати максимально естетичні 
результати, надійну фіксацію і стабілізацію протезу, тривалий термін ко
ристування протезом та зменшити рухомість зубів за рахунок перерозпо
ділу жувального навантаження між опорними елементами та тканинами 
протезного ложа, а також дозволить проводити незначну корекцію про
теза в наслідок можливої втрати одного чи декількох опорних зубів. При 
повній втраті зубів даний протез можливо використовувати яка повний 
знімний протез. Дана конструкція дозволяє нам проводити систематичне 
спостереження та лікування за тканинами пародонта опорних зубів та за
безпечує належний гігієнічний догляд за конструкцією.

Зберігаючи корені зубів,навіть поодинокі, ми тим самим забезпечу
ємо збереження періодонто-мускулярного рефлексу, який притаманний 
природнім зубам. Тим самим підвищуючи рефлекторну чутливість при 
користуванні протезом.

Попередня ендодонтична підготовка зубів заключається в прохо
дженні, очистці і формуванні кореневого каналу, та наступній обтурації 
кореневих каналов силерами на основі епоксидних смол. Такими як «АН- 
PLus», «Acroseal», «Sealapex» та інші.

Силери на основі епоксидних смол мають добру біологічну адапта
цію до тканинами періодонта. Для них характерний незначний токсичний 
ефект у порівнянні з іншими силерами, який проявляється лише в перші 
години. За своїми фізико-хімічними властивостями ця група силерів за
ймає одне з основних місць. Вони мають добрі адгезивні властивості, а



відсутність усадки під час твердіння дозволяє їм надійно обтурувати ко
реневий канал. Силери цієї групи найміцніше з'єднуються з дентином та 
гутаперчею. Вони не розсмоктуються в кореневому каналі з часом. Анти
бактеріальна активність у цих силерів відсутня, тому перед пломбуван
ням ними потрібні якісна медикаментозна обробка кореневого каналу 
або тимчасове пломбування силерами на основі гідроокису кальцію. Вони 
здатні стимулювати проліферацію фібробластів періапікальних тканин, 
при цьому створюючи умови для регенерації уражених тканин, що збіль
шує час функціонування природніх зубів. Добра біологічна переносимість 
тканинами дозволяє успішно застосовувати епоксидні силери в комплек
сній терапії захворювань пародонта.

Клініко-лабораторні етапи ортопедичної реабілітації пацієнтів здій
снювались наступним чином. Проводили препарування кореневого ка
налу на 2/3 його довжини. Знаття відбитків для виготовлення куксових 
икладок та воскових шаблонів для визначення центрального співвідно
шення щелеп та виготовлення індивідуальних ложок. Визначення цен
трального співвідношення щелеп. Припасування куксових вкладок з «Ball 
атачменами» та індивідуальної ложки в порожнині рота пацієнта. Зняття 
функціонального відбитку разом з вкладками. Припасування каркасу по
кривного протезу. Перевірка постановки штучних зубів. Фіксація вкладок 
та накладання покривного протезу.

Дана конструкція дозволяє значно відновити жувальну ефективність, 
естетику, забезпечити надійну фіксацію протезу, гармонічну роботу скро- 
невонижньощелепних суглобів та жувальних м'язів, які функціонально 
зв’язані з ним та продовжити ефективний термін користування протезом.
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Вертикальная резцовая дизокклюзия, считается одной из самых 
трудно поддающихся лечению аномалий прикуса. Сложность проблемы 
связана с многофакторной природой развития этой аномалии, необходи
мостью обязательного комплексного подхода к лечению и реабилитации, 
а также с высокой частотой рецидивов. Учитывая сложность и длитель
ность лечения, представляется вполне оправданным применение комби-


