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ПЕРЕДМОВА

Підписання Україною Болонської угоди розширює можливості на-
вчальних закладів у проектуванні педагогічного процесу відповідно 
до міжнародних стандартів і вимог при збереженні, звичайно, своїх 
національних досягнень в освіті. Все це змушує по-новому погляну-
ти на проблеми управління якістю стоматологічної освіти в Україні. 

Пропонований посібник укладений відповідно до навчальної про-
грами з ортопедичної стоматології, затвердженої Міністерством охо-
рони здоров’я України і побудований за принципом методичних реко-
мендацій для вивчення таких розділів: обстеження пацієнта в клініці 
ортопедичної стоматології, клінічний аналіз оклюзії, знеболення в клі-
ніці ортопедичної стоматології, коронкове протезування, мостоподібне 
протезування, часткове знімне протезування, клініко-лабораторні ета-
пи виготовлення часткових знімних пластинкових протезів, бюгельне 
протезування та технологія виготовлення бюгельних протезів.

Автори видають навчальний посібник «Альманах з ортопедичної 
стоматології» для підготовки студентів третього курсу стоматологіч-
ного факультету. Видання може бути використане викладачами від-
повідного профілю стоматологічних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів як методичний посібник.

Кожне практичне заняття включає навчальну інформацію для сту-
дентів з теми та переліку контрольних питань для визначення рівня 
засвоєння вивченого матеріалу. Для контролю засвоєння знань сту-
дентами наприкінці вміщені тестові та клінічні ситуаційні завдання.

Розрізненість літератури, що розкриває зміст навчальної програ-
ми з ортопедичної стоматології, спонукала авторів до видання комп-
лексного навчального посібника для підготовки студентів.

Автори вважають, що їхня праця сприятиме розробці єдиного уні-
фікованого навчального посібника для підготовки студентів і будуть 
вдячні за побажання, зауваження та пропозиції колег.

Автори
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ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО В КЛІНІЦІ ОРТОПЕДИЧНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ. КЛІНІЧНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ. 
ДОДАТКОВІ (СПЕЦІАЛЬНІ) МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ 

ХВОРОГО В КЛІНІЦІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ, 
ПОПЕРЕДНІЙ І ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ

У клініці ортопедичної стоматології традиційна схема обстежен-
ня хворого, основана на обов’язкових для всіх клінічних дисциплін 
суб’єктивних і об’єктивних методах дослідження, має багато специ-
фічних елементів. Вивчення хворого, який потребує ортопедичного 
лікування, передбачає широке коло питань, вирішення яких потребує 
з’ясування симптомів, етіології, патогенезу, перебігу хвороби, ступе-
ня, характеру морфологічних і функціональних порушень.

Таким чином, чим ретельніше буде проведене обстеження хворо-
го, тим точніше буде визначений діагноз і цілеспрямованіше складе-
ний план ортопедичного лікування.

Основоположним принципом діагностичного дослідження в клі-
ніці ортопедичної стоматології є вивчення і розпізнавання хвороби з 
метою встановлення остаточного діагнозу.

Хвороба, як порушення життєдіяльності організму у відповідь на 
надзвичайні подразники зовнішнього чи внутрішнього середовища, 
проявляється певною ознакою або групою ознак, властивих тій чи 
іншій хворобі.

Кожна ознака називається симптомом. Розрізняють суб’єктивні і 
об’єктивні симптоми. Суб’єктивні симптоми – це симптоми, вияв-
лені під час опитування хворого (ті відчуття, які виникли з якогось 
періоду часу і яких у хворого не було раніше). Об’єктивні симптоми 
виявляються у процесі клінічного обстеження хворого. 

Хвороба може проявлятися не одним, а кількома суб’єктивними 
й об’єктивними симптомами, певна частина яких специфічна тіль-
ки для даного захворювання, а інші спостерігаються серед різних 
хвороб. Ознаками хвороби може бути також специфічна сукупність 

симптомів (симптомокомплекс), який називається синдромом. Син-
дроми відрізняються закономірною постійністю виникнення, харак-
теризуючи певний патологічний стан організму. 

Діагностичне дослідження передбачає з’ясування суб’єктивних та 
об’єктивних симптомів, етіології, патогенезу, клінічної картини хво-
роби в конкретного хворого, його фізичного і психічного стану, вста-
новлення ступеня, характеру морфологічних і функціональних змін, 
які становлять сутність хвороби. У зв’язку з цим, без знання фізіо-
логічних норм і можливих фізіологічних варіантів функціонування 
окремих органів, які складають зубощелепну систему, їхніх топогра-
фічних і функціональних взаємовідносин, важко правильно сформу-
лювати діагноз і виконати всі необхідні лікувальні маніпуляції.

Під час проведення діагностичного дослідження хворого в клініці 
ортопедичної стоматології, незалежно від отриманих суб’єктивних 
даних і очевидних клінічних симптомів, повинна бути обстежена вся 
зубощелепна система, кожний її орган, оцінений загальний стан ор-
ганізму, з’ясовані супутні й перенесені захворювання, обґрунтована 
необхідність додаткових (спеціальних) методів дослідження.

Обстеження пацієнта
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СПІВБЕСІДА З ХВОРИМИ 
(з’ясування скарг, збір анамнезу)

Перший етап діагностичного дослідження — це співбесіда з хво-
рим, під час якої з’ясовуються причини його звернення в клініку 
(скарги, суб’єктивні відчуття), перші ознаки хвороби (анамнез захво-
рювання), стан здоров’я й умови життя (анамнез життя).

На початку бесіди необхідно уважно вислухати скарги хворого, 
пояснення причин виникнення і характеру розвитку тих незвичних 
відчуттів (суб’єктивних симптомів), які в нього виникли. З’ясовані із 
розповіді хворого суб’єктивні дані допомагають визначити коло пи-
тань, які ґрунтуються на перших припущеннях про характер захво-
рювання. Своєчасне уточнення окремих моментів завдяки конкретно 
поставленим запитанням і відповідям на них дозволяє надалі обґрун-
товувати достовірність скарг і відчуттів хворого, а також підтвердити 
або заперечити виниклі гіпотези. 

У процесі діалогу з хворим виявляються симптоми, які характе-
ризують відхилення від фізіологічної норми та її варіантів. Підсумо-
вуючи і логічно осмислюючи виявлені явища, визначивши провідні, 
основні симптоми, необхідно зіставити їх із симптоматикою відомих 
хвороб.

Проте, суто класичні прояви хвороб зустрічаються рідко, часті-
ше спостерігаються різні відхилення і поєднання симптомів. Істотну 
роль у зміні класичних схем симптоматики хвороб відіграє індивіду-
альна реакція організму. Саме вона зумовлює необхідність отриман-
ня вичерпних даних про виникнення і розвиток хвороби. Потрібно 
встановити коли, як і під впливом яких причин, на думку хворого, 
почалася хвороба, який перебіг вона мала на момент звернення в клі-
ніку, чи застосовувалось яке-небудь лікування, яка була його ефек-
тивність. Детально з’ясовують перші ознаки і прояви хвороби. 

Під час бесіди важливо встановити контакт із хворим, спробувати 
зрозуміти його як особистість і завоювати довіру. У зв’язку з цим слід 
звернути особливу увагу на специфіку викладу пацієнтом скарг. Це 
допоможе скласти уявлення про особливості його психіки.

Клінічний досвід свідчить про те, що індивідуальна реакція на 
відчутні суб’єктивні симптоми і трактування видимих самим хворим 

клінічних проявів захворювання зумовлена, насамперед, природ-
ними властивостями психіки, тобто темпераментом. Темперамент 
належить до вроджених якостей особистості людини і визначаєть-
ся процесами нервового збудження та гальмування (їхньою силою, 
врівноваженістю і рухомістю). Різні комбінації цих властивостей доз-
воляють виділити чотири основні типи вищої нервової діяльності: 
сангвінічний, флегматичний, холеричний і меланхолічний.

Сангвінічний тип характеризується сильними врівноваженими і 
рухомими нервовими процесами збудження і гальмування. Сангвіні-
ки легко входять у контакт, у спілкування; як правило, оптимісти. Ці 
люди адекватно сприймають сказане, наполегливо і чітко виконують 
усі поради і призначення лікаря.

Сангвінічний тип темпераменту

Для флегматичного типу характерні сильні врівноважені, але 
інертні нервові процеси. Флегматикам властивий стійкий настрій, 
спокійні рухи і сповільнена реакція на різні впливи. Вони досить 
урівноважені люди, але важко вступають у контакт. Із ними необхід-
но детально і переконливо бесідувати.

Флегматичний тип темпераменту
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Холеричний тип характеризується сильними і неврівноваженими 
нервовими процесами з переважанням збудження. Холерики мають 
сильну нервову систему, але нетерплячі, іноді нестримані і гарячкові. 
Вони мало контактні, складні у спілкуванні. У розмові з ними не-
обхідно бути стриманими, говорити, зважуючи кожне слово. Досить 
важливо для такої людини перш за все терпляче вислухати її, розвія-
ти її негативізм і намагатися переконати у її можливостях.

Холеричний тип темпераменту

Меланхолічний тип має слабкі нервові процеси, сильну загальмо-
ваність, яка виникає під впливом сильних подразників. Меланхолі-
ки — люди зі слабкою і вразливою психікою. Вони звичайно потре-
бують постійної підтримки, легко піддаються навіюванню. 

Меланхолічний тип темпераменту
Застосування таких прийомів спілкування з хворим і впливу на 

нього, незважаючи на узагальнений характер, багато в чому визначає 
тактику лікарських дій у процесі діагностичного дослідження, оста-
точний успіх і прогноз ортопедичного лікування.

На виникнення і характер суб’єктивно відчутних хворим симпто-
мів впливають соціальні і природні умови, стан здоров’я і життєві 
обставини. Ці фактори можуть несприятливо впливати як на організм 
у цілому, так і на зубощелепну систему зокрема. У зв’язку з цим, осо-
бливого значення набувають дані про наявність загальносоматичних 
та успадкованих хвороб, про перенесені захворювання, екологічні і 
виробничі шкідливості, звичні інтоксикації і шкідливі звички. Роз-
повідь хворого і його відповіді на ці запитання значно коректують 
уявлення про причини й умови розвитку конкретного захворювання, 
а також диктують вибір тактики ортопедичного лікування.

Таким чином, на основі встановлених суб’єктивних і анамнестич-
них даних, логічно осмисливши виявлені явища, необхідно зробити 
попередній висновок про наявність тієї чи іншої форми хвороби, дій-
ти певних припущень про її характер. Виниклі внаслідок співбесіди 
з хворим припущення (гіпотези) сприяють цілеспрямованому про-
веденню подальших досліджень і отриманню вичерпних даних про 
хвороби.

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО В ОРТОПЕДИЧНІЙ  
СТОМАТОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ

Методи обстеження хворого прийнято ділити на клінічні (які ви-
користовуються у стоматологічному кріслі) і параклінічні (інстру-
ментальні, лабораторні, рентгенологічні, тобто обстеження, що про-
водяться додатково).

Цей поділ методів, як і інші способи їх класифікації, достатньою 
мірою умовний.

До клінічних методів обстеження належать:
а) опитування хворого (клінічна бесіда);
б) зовнішній огляд хворого;
в) обстеження скронево-нижньощелепного суглоба і жувальних 

м’язів;
г) обстеження порожнини рота:
• огляд слизової оболонки порожнини рота;
• обстеження зубів і зубних рядів;
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• обстеження зубів і зубних рядів;
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• обстеження пародонта;
• обстеження беззубої альвеолярної частини.
Опитування хворого складається з таких послідовно викладених 

розділів:
• скарги і суб’єктивний стан хворого;
• історія даного захворювання;
• історія життя хворого.
Питання, які задає пацієнтові лікар, залежить від характеру захво-

рювання. В одних випадках анамнез короткий і лікареві немає необ-
хідності вдаватися до історії життя, в інших — анамнез слід зібрати 
детально, особливо в тій його частині, яка становить найбільший ін-
терес для постановки діагнозу.

Наприклад, при зверненні хворого з приводу травматичного де-
фекту різця, анамнез буде коротким, бо етіологія ураження відома і 
все, що потрібно для ортопедичного лікування, може бути з’ясоване 
при огляді. Інша справа, коли хворий скаржиться на відчуття печії, 
що з’явилося в слизовій оболонці, під протезом. Тут анамнез, як і 
все обстеження, буде детальним. Необхідно досліджувати не тільки 
органи порожнини рота, але й інші системи органів із залученням до 
цього лікарів інших спеціальностей.

Часто пацієнти пред’являють скарги, які їм здаються головними, 
а з погляду лікаря є другорядними. Наприклад, пацієнт звертає увагу 
на неестетичне положення переднього зуба, не помічаючи при цьому 
аномалії зубних рядів у вигляді їх звуження. Лікар повинен вияви-
ти як другорядні, так і головні причини захворювання, зосередивши 
увагу на останніх. Особлива увага приділяється скаргам на біль. Тут 
необхідно з’ясувати ступінь вираженості, характер, періодичність, 
локалізацію болю.

Збираючи анамнез, важливо, перш за все, з’ясувати перші прояви 
хвороби, характер і особливості її перебігу, вид і об’єм проведеного 
лікування. Потрібно також з’ясувати час втрати зубів, скарги на стан 
шлунково-кишкового тракту.

При ряді захворювань, які потребують ортопедичного лікування 
(наприклад, захворюваннях скронево-нижньощелепного суглоба), 
слід поговорити з хворим про вірогідні причини, що викликали, на 
його думку, дане захворювання.

Не можна проводити опитування хворого, обмежуючись скупими 
питаннями і задовольняючись такими ж скупими відповідями. Бесіду 
слід розширити, вміло й обережно з’ясувати емоційний стан паці-
єнта, його ставлення до хвороби і лікування, готовність до тривалої 
терапії і бажання допомогти старанням лікаря. Це дозволить скласти 
уявлення про його психічну своєрідність, знання якої відіграє чималу 
роль в тактиці і поведінці лікаря, як при проведенні лікарських мані-
пуляцій, так і в період звикання до протеза.

При зборі анамнезу з’ясовують місце народження і місце прожи-
вання, домашні умови, умови роботи на виробництві, харчування, пе-
ренесені захворювання. Важливість того або іншого пункту анамнезу 
життя визначається клінічною картиною захворювання. Знання місця 
народження і життя пацієнта важливе, оскільки можлива так звана 
ендемічна захворюваність. Наприклад, при надлишку фтору в питній 
воді в даній місцевості виникає вогнище ендемічного флюорозу, при 
якому пошкоджується емаль зубів.

При зверненні дітей з приводу зубощелепних аномалій анамнез 
збирають у батьків. В цьому разі лікар прагне отримати відповіді 
на такі питання: стан матері під час вагітності, як протікали пологи, 
скільки їх було, чи народилася дана дитина доношеною, з якою ва-
гою, якою за рахунком, яким способом вигодовувалася (грудьми або 
штучно) і до якого часу.

Уточнюються також перенесені дитиною захворювання і їх пере-
біг. З’ясовується час прорізування молочних зубів, причини перед-
часної втрати їх, час зміни зубів, а також вік, коли дитина почала хо-
дити, говорити.

Уточнюється, чи проводилося раніше ортодонтичне лікування 
(у якому віці, як довго, якими апаратами, з якими результатами), чи 
були операції в порожнині рота (коли, які), чи мала місце травма, які 
незручності пацієнт відчуває в даний момент і на що скаржиться (ес-
тетичні, функціональні порушення).

Необхідно дізнатися, як успішно користувався протезами хворий, 
а якщо не користувався — то з якої причини. Ці відомості мають зна-
чення для складання плану і прогнозу ортопедичного лікування.

У зв’язку з існуванням спадкових хвороб при аномаліях жуваль-
но-мовного апарату (нижня макрогнатія, глибокий прикус) слід ціка-
витися наявністю аномалій у близьких родичів.
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У дорослого пацієнта, на відміну від дитини, при з’ясуванні ана-
мнезу відпадають багато питань. Під час бесіди лікар встановлює 
ступінь мотивації звернення за ортопедичним лікуванням. Частину 
дорослих хворих припиняє лікування, не витримавши труднощів.

Попри широкий розвиток лабораторних та інструментальних до-
сліджень, використання комп’ютерів в діагностиці, роль опитування 
хворого не слід принижувати. Це найстаріший із класичних методів 
обстеження.

Зовнішній огляд обличчя
У всіх пацієнтів слід провести огляд обличчя. Це роблять непоміт-

но для хворого. Під час опитування звертають увагу на:
• стан шкірних покривів особи (колір, тургор, висип, рубці 

тощо);
• вираженість складок підборіддя і носогубних (згладжені, по-

мірно виражені, поглиблені);
• положення кутів рота (підведені, опущені);
• лінію змикання губ (наявність заїдів);
• ступінь оголення передніх зубів або альвеолярної частини при 

розмові й усмішці;
• положення підборіддя (пряме, виступає, западає, зміщене убік);
• симетричність половин обличчя ;
• висоту нижньої частини лиця (пропорційна, збільшена, змен-

шена).

Анатомічні утворення нижньої третини обличчя: а — носогубна складка;  
б — фільтрум: в, е — верхня губа; г — кут рота: д — лінія змикання губ;  

ж — червона облямівка губ; з — підборідна складка

У разі необхідності пацієнтові задаються навідні й уточнюючі 
питання. Так, наприклад, за наявності рубців з’ясовують причину 
(опік, наслідок травм, захворювань, проведених операцій; давність, 
ефективність лікування, що проводиться, ставлення хворого до свого 
зовнішнього вигляду і ін.). При цьому звертають увагу не тільки на 
зміст відповіді, але й на те, як пацієнт відповідає (чистота мови, без-
звучне дихання). Це доповнює ступінь інформативності зовнішнього 
огляду, оскільки при аномаліях жувально-мовного апарату лицеві і 
зубні ознаки мають істотне значення. Так, наприклад, сукупність та-
ких лицевих ознак, як виступання вперед середньої частини лиця на 
тлі збільшення висоти її нижньої частини і згладженої носогубних і 
складки підборіддя, зіяння ротової щілини (м’які тканини, що ото-
чують ротову щілину, напружені) з діастемами, тремами, оголенням 
верхніх різців, під які западає нижня губа, дозволяють на даному ета-
пі обстеження хворого припустити наявність такої аномалії жуваль-
но-мовного апарату, як верхня макрогнатія.

В ортопедичній стоматології широкого поширення набув поділ об-
личчя на три частини :

• верхня — розташована між межею волосяної частини на лобі і 
лінією, що сполучає брови;

• середня — її межами є лінія, що сполучає брови, і лінія, що 
проходить на основі перегородки носа;

• нижня — від основи перегородки носа до нижньої точки під-
боріддя.

Поділ обличчя на три частини: а — верхня; б — середня; в — нижня третини
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Поділ висоти обличчя на три частини умовний, оскільки положен-
ня точок, відповідно до яких проводиться цей поділ, індивідуальний і 
протягом життя людини може змінюватись.

Наприклад, межа волосяної частини на лобі у різних суб’єктів 
розташована неоднаково і з віком може переміщатися. Це ж стосуєть-
ся і нижньої частини обличчя, висота якої непостійна і залежить від 
виду зімкнення і збереження зубів.

Найменш мінлива середня третина обличчя. Попри те, що між 
розмірами вказаних частин лиця не можна побачити закономірної 
пропорційності, у більшості осіб вони мають відносну відповідність, 
що забезпечує естетичний оптимум.

Візуальною і метричною оцінкою лиця при різних його динаміч-
них станах виявлено, що під час розмови активнішою буває нижня 
губа, а тому найчастіше оголюється нижній зубний ряд. При високій 
верхній губі верхні зуби оголюються трохи або зовсім закриті нею. 
Під час усмішки картина міняється — активність верхньої губи зро-
стає, через що відбувається значне оголення верхніх зубів при мен-
шій вираженості нижніх (у нормі на 1/3 їх висоти).

За даними різних авторів, відомо понад 80 ознак краси усмішки. 
У її формуванні провідна роль належить зубним рядам і зубам (колір 
зубів, їх форма, розміри, положення, рельєф, цілісність, взаємне роз-
ташування в зубному ряду щодо країв губ і інших частин обличчя, 
пропорційність між собою, зі всім обличчям і його частинами, гар-
монія форми зубів і форми обличчя і ін.).

При цьому виділяють такі ознаки гармонійно розвиненого обличчя:
• три його частини (верхня, середня і нижня) за висотою при-

близно однакові;
• носогубний кут коливається в межах 90–100°;
• кут випуклості обличчя становить 160–170°;
• сагітальний нахил верхніх передніх зубів в межах 90–100°;
• трансверзальний нахил верхніх передніх зубів варіює від 5 до 

10°, а цей же показник для однойменних нижніх зубів рівний 0°;
• кути вигину верхнього зубного ряду, верхньої губи і горизон-

тальної профілізації очних щілин однакові і коливаються в ме-
жах 170°;

• ширина фільтру рівна ширині двох верхніх центральних різців;

• міжочноямкова ширина рівна ширині (довжині) одного ока, а 
обидва ці параметри ідентичні ширині верхніх різців;

• висота вуха рівна висоті кожної третини обличчя, а в сагіталь-
ній площині гармонує з профілем носа.

Для ортопедичних цілей важливо розрізняти два розміри висоти 
нижньої частини обличчя:

• перший вимірюють при зімкнутих в центральній оклюзії зуб-
них рядах; при цьому висота нижньої частини лиця називаєть-
ся морфологічною, або оклюзійною;

• другий визначають в стані функціонального спокою жуваль-
них м’язів, коли нижня щелепа опущена і між зубами виникає 
проміжок, це — функціональна висота.

Обриси обличчя у фас найчастіше визначаються як прямокутні, 
конічні або зворотньоконусні, залежно від співвідношення шири-
ни між кутами нижньої щелепи і між передніми ділянками козелків 
вуха. Вимірювання частин лиця (верхньої, середньої і нижньої) ко-
рисно проводити до і після лікування.

Кути нижньої щелепи (справа і зліва) вимірюють у хворих, щоб 
встановити їх величину при різних зубощелепних аномаліях. Вимі-
рювання також проводять до і після лікування. Непрямим способом 
кут нижньої щелепи вимірюють на фотографії, телерентгенограмі, на 
рентгенограмі або томограмі кута нижньої щелепи.

Дані, отримані при вимірюванні частин обличчя і кутів нижньої 
щелепи прямим або непрямим способами, умовні, оскільки не завжди 
можна встановити справжню величину їх із-за товщини шару м’яких 
тканин, неоднакової вираженості кутів нижньої щелепи і можливих 
проекційних спотворень на рентгенограмі. Не дивлячись на відносну 
достовірність цих даних, вони все ж таки сприяють докладнішому 
вивченню конфігурації обличчя при аномаліях жувально-мовного 
апарату.

ЩЛД обстежують шляхом внутрішнього огляду, пальпації, пер-
кусії, аускультації, а також іншими фізичними і функціональними 
методами. При цьому визначають симетричність утворень, зумовлю-
ючих складний рельєф обличчя за рахунок з’єднання кісток лицево-
го скелета, розвитку підшкірного жирового шару, будови хрящового 
відділу носа, особливостей очних, ротових щілин, вушних раковин і 
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шкірного покриву обличчя і шиї. Обличчя може бути асиметричне, 
але при огляді важливо виявити порушення його симетрії внаслідок 
запальних, травматичних, пухлинних та інших змін. Якщо при за-
паленні, травмі або пухлині конфігурація обличчя порушується, то 
необхідно встановити характер зміни тканини (набряк, інфільтрат, 
пухлина, деформація). 

Пальпаторне обстеження дозволяє уточнити границі патологічних 
змін, консистенцію тканин, здатність шкіри збиратися в складку, на-
явність рубців і норицевих ходів. Пальпацію тканин обличчя і шиї 
проводять пальцями однієї руки, підтримуючи другою голову пацієн-
та. Обстеження слід починати з ділянки здорових тканин.

При наявності припухлості навколощелепних м’яких тканин ви-
значають її характер (обмежена, розлита, з чіткими контурами) і її 
консистенцію (м’яка, щільна). Виділяють спаяність шкіри з при-
леглими тканинами, її колір (нормальний, блідий, гіперемія, ціано-
тичність) і тургор (натягнута, витончена). Якщо при натисканні ту-
пим кінцем інструмента залишається слід, то це вказує на набряк 
запального походження. Він може мати місце при різних запальних 
захворюваннях, при травмі обличчя і щелеп.

Якщо при пальпації навколощелепні м’які тканини ущільнені, 
болючі, шкіра спаяна з прилеглими тканинами, і важко збирається в 
складку або не утворює її, колір змінений від інтенсивно-рожевого до 
яскраво-червоного або багрово-синього, температура тканин підви-
щена, то це свідчить про наявність інфільтрату і може спостерігатись 
при абсцесах, флегмонах, лімфаденіті та інших запальних захворю-
ваннях в навколощелепних м’яких тканинах. 

При пальпації відмічають об’єм рухів в СНЩС. Виявляють бо-
лючість суглобової головки нижньої щелепи, посилення болів при 
відкриванні і закриванні рота, навність хрускоту. Пальпують голівку 
суглобового відростка, оцінюють бокові рухи нижньої щелепи. При 
виявленні патологічних симптомів можна діагностувати захворюван-
ня СНЩС.

У місцях виходу периферичних гілок трійчастого нерва (надочно-
го, підочного, і підборідкового — точках Валле) пальпацією визнача-
ють їхню чутливість: тактильну, больову, температурну. 

Відмічають рухи мімічних м’язів, синхронність їх функції з обох 
сторін обличчя. Звертають увагу на утворення шкірних складок на 
лобі, закривання повік і симетричність очних щілин, носогубних 
складок, кутів рота. У разі виявлення патологічних змін лицевого 
нерва додатково досліджують його функції при піднятті і нахмурю-
ванні повік, закриванні очей.

Обстеження скронево-нижньощелепних суглобів 
і жувальних м’язів
Діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба 

ґрунтується на даних анамнезу, клінічного дослідження порожнини 
рота і самих суглобів, функціональних проб, результатів рентгеноло-
гічних досліджень.

Під час бесіди з хворим необхідно з’ясувати його скарги. Найчас-
тіше хворі скаржаться на клацання в суглобі, біль, обмеження відкри-
вання рота, хрускіт, головний біль, пониження слуху. Багато пацієнтів 
скарг не висувають, але при обстеженні їх виявляється та або інша 
патологія суглоба. Таким чином, дослідження скронево-нижньоще-
лепного суглоба є обов’язковим для хворих з патологією зубних рядів 
(аномалії, повна або часткова втрата зубів, деформація, підвищене 
стирання, захворювання пародонта тощо.).

Потім слід уточнити, коли названі хворим розлади (наприклад 
клацання в суглобі) з’явилися і з чим він їх пов’язує (травма, втрата 
зубів, грип, широке відкриття рота при видаленні зубів і ін.). Важ-
ливим моментом при зборі анамнезу є встановлення зв’язку втрати 
зубів із захворюванням суглоба, а також чи протезувався хворий і чи 
настало після цього полегшення.

Після закінчення опитування хворого проводять пальпацію суг-
лоба шляхом накладення пальців на шкіру, спереду козелка вушної 
раковини або введення пальців в зовнішній слуховий прохід.

Пальпація — використання пальців (як правило, подушечок кін-
цевих фаланг великого, вказівного, середнього пальців, рідше — мі-
зинця) для дослідження тонусу жувальних м’язів, локалізації в них 
хворобливих точок, дослідження кісткової основи протезного ложа, 
а також вивчення зміщення і податливості слизової оболонки порож-
нини рота, зокрема — вуздечок і гребенів, що зміщуються.
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При пальпації суглоба може виявлятися біль, часто відчувають-
ся поштовхи, клацання і хрускіт. Тому пальпація тут виконує роль 
аускультації, хоча шуми, хрускіт, клацання можна вислухати фонен-
доскопом.

Крім того, введення шумів в аналоговій формі у комп’ютер (за на-
явності відповідних програм) дозволяє отримати їхній спектральний 
аналіз. Такий метод діагностики називають артрофонометрією.

Пальпація дозволяє виявити плавність або поштовхоподібність, 
амплітуду рухів головок нижньої щелепи під час відкривання і за-
кривання рота, синхронність рухів лівої і правої головок. Одночасно 
вдається відзначити клацання, хрускіт, їх поєднання і синхронність з 
різними фазами відкривання рота.

Для головок нижньої щелепи характерні два види рухів, які визна-
чаються при пальпації, а саме нормальне, плавне, без виходу за вер-
шину суглобового горбка, і рух з великою амплітудою, з виходом на 
вершину суглобового горбка або убік. Частина таких екскурсій може 
бути на межі підвивиха. Нарешті, може мати місце звичний вивих 
з повним виходженням головки з суглобової западини за вершину 
горбка.

До функціональних проб суглоба належить перевірка екскурсії 
нижньої щелепи при відкриванні і закриванні рота. При цьому мо-
жуть бути відмічені наступні два типи її рухів. При першому, так зва-
ному прямому (поступальний, плавний), траєкторія різцевої точки на 
фронтальній площині при відкриванні і закриванні рота не зміщуєть-
ся убік. При другому — хвилеподібному (зигзагоподібний, ступін-
частий) різцева точка при русі нижньої щелепи зміщується праворуч 
або ліворуч від сагітальної площини, утворюючи хвилю або зигзаг, 
сходинку.

Коли траєкторія різцевої точки поєднує в собі елементи прямого 
і хвилеподібного руху нижньої щелепи, говорять про комбінований 
рух. До цього типу належать також і ті траєкторії, які при відкриванні 
рота мають прямолінійний напрям, а при закриванні перекручуються 
зміщенням або зигзагом.

Утруднене відкривання рота може мати місце як при звуженні ро-
тового отвору, так і при утруднених рухах нижньої щелепи у зв’язку 
з м’язовою або суглобовою контрактурою. Саме по собі утруднення у 

відкриванні рота вказує на певну патологію. Крім того, воно заважає 
проведенню багатьох маніпуляцій, пов’язаних з протезуванням (вве-
дення відбиткових ложок або протеза). Одночасно встановлюється 
ступінь розмикання зубних рядів при відкриванні рота.

При пальпації власне жувального м’язу великий палець встанов-
люєм на його передній край, інші розташовуєм по задньому краю. 
М’яз обережно стискається пальцями. Можна пальпувати його біма-
нуально: вказівним пальцем зі сторони порожнини рота, великим — 
зовні. Таким чином визначають ступінь розвитку і вираженість м’яза, 
його тонус, ділянки потовщення і больові точки, якщо такі присутні.

Скроневий м’яз пальпують внутрішньоротовим доступом і ззов-
ні — в скроневій області. У порожнині рота вказівним пальцем об-
стежується місце прикріплення м’яза до вінцевого відростка. Зовні, 
справа і зліва, м’яз пальпують чотирма пальцями кожної руки, вста-
новивши їх у скроневій ділянці.

Передню поверхню медіального крилоподібного м’яза досліджу-
ють вказівним пальцем, що ковзає вгору по крилощелепній складці 
з ретромолярної ділянки нижньої щелепи. Нижня її частина також 
пальпується внутрішньоротовим доступом, при опусканні вказівно-
го пальця в дистальні відділи під’язикової ділянки, до кута нижньої 
щелепи. При пальпації медіального крилоподібного м’яза вказівний 
палець направляють також по слизовій оболонці вестибулярної по-
верхні альвеолярного відростка верхньої щелепи дистально і вгору, 
за альвеолярний горб. 

Обстеження порожнини рота
При обстеженні порожнини рота лікар використовує стоматоло-

гічне дзеркало, яке може бути оснащене лампочкою для освітлення 
дистальних відділів порожнини рота. Окрім нього в набір інструмен-
тів входять пінцет зуболікарський із зігнутими кінцями і зігнуті зон-
ди — загострений і з оливоподібним кінчиком і насічками. Перший 
призначений для дослідження краєвого прилягання незнімних проте-
зів, другий — для визначення глибини зубоясених кишень.
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Основний стоматологічний інструментарій:
1 — стоматологічне дзеркало; 2 —  пінцет; 3 — шпатель; 4 — зонд;  

5 — екскаватор

Обстеження порожнини рота доцільно проводити в певній послі-
довності:

• вивчення слизової оболонки порожнини рота;
• обстеження зубів і зубних рядів;
• обстеження пародонта;
• обстеження беззубої альвеолярної частини.
Вивчення слизової оболонки порожнини рота. При загальній 

клінічній характеристиці стану слизової оболонки верхньої і ниж-
ньої щелеп необхідно відзначити колір, вологість, наявність рубців, 
поліпів, афт, ерозій, виразок, петехій, гемангіом, папул, бульбашок і 
інших патологічних проявів (лейкоплакія, червоний плоский лишай).

За наявності тих або інших змін слизової оболонки лікар в історії 
хвороби робить відповідний запис, в якому відображає локалізацію 
змін, їх якісні і кількісні характеристики. Слід зазначити, що існує 
велика група захворювань слизової оболонки порожнини рота. В той 

же час є достатньо багато соматичних захворювань, одним із проявів 
яких являються зміни слизової оболонки. Тому при виявлені тих чи 
інших змін слизової оболонки часто необхідно додаткове обстеження 
лікарями других спеціальностей.

У нормі слизова оболонка блідо-рожева або рожева, волога, 
блискуча. Проте потрібно пам’ятати, що порушення слиноутворення 
і слиновиділення (мізерне, рясне) спотворюють сприйняття кольору 
і вологості слизової оболонки. Крім того, при ряді захворювань вона 
може запалюватися, стаючи набряклою, розпушеною, і кровоточити, 
посилюється її гіперемія, що іноді поєднується з синюшністю.

Окрім вивчення слизової оболонки перехідної складки, щік, твер-
дого і м’якого піднебіння, оглядають слизову оболонку мигдалин, за-
дньої стінки глотки, язика. При цьому у дітей необхідно перевірити 
носове дихання, яке може бути утруднене у зв’язку з гіпертрофією 
глоткових мигдалин, а також з наявністю аденоїдів. Слід звертати 
увагу на спосіб ковтання (при правильному ковтанні, губи спокійно 
складені, зуби стислі і кінчик язика упирається в тверде піднебіння за 
верхніми різцями), положення язика і губ під час розмови, на чистоту 
вимови звуків мови.

Профілактичне онко-стоматологічне обстеження. Кожен паці-
єнт, що звернувся до стоматолога будь-якого профілю, повинен бути 
обстежений на виявлення пухлинного або передракового ураження 
органів порожнини рота. Особливо важливе проведення такого об-
стеження в осіб літнього і старечого віку, оскільки в міру втрати зубів 
вони часто відвідують лише ортопедів-стоматологів. Водночас відо-
мо, що вірогідність виникнення раків слизової оболонки порожнини 
рота, найчастішої форми злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділян-
ки, істотно збільшується з віком.

При онкопрофілактичному обстеженні слід враховувати такі об-
ставини: на ранніх стадіях розвитку злоякісної пухлини біль відсут-
ня або виражена слабо, у зв’язку з чим хворі можуть не пред’являти 
скарг. Особливо це характерно для немолодих і людей похилого віку, 
у яких поріг больової чутливості вищий, а наявність супутньої пато-
логії відволікає їх увагу від нового патологічного процесу, що з’явив-
ся, в порожнині рота.
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Рак слизової оболонки порожнини рота часто локалізується в зо-
нах, обмежено доступних огляду без застосування спеціальних при-
йомів: корінь язика, задні відділи дна порожнини рота, нижньобоко-
вий відділ задньої третини язика.

На ранніх стадіях інфільтративної форми раку видимі зміни сли-
зової оболонки органів порожнини рота можуть бути мінімальними, 
а основний симптом захворювання — щільний малоболючий інфіль-
трат — виявляється тільки при пальпації. Тому онкопрофілактичне 
обстеження пацієнтів, крім огляду, повинне включати в обов’язково-
му порядку пальпацію.

Рефлекторне скорочення м’язів язика на біль, що виникає при до-
слідженні, може утрудняти огляд задніх відділів дна порожнини рота, 
язика, маскувати наявність пухлинної інфільтрації тканин. Тому при 
дослідженні органів порожнини рота слід уникати сильного тиску 
шпателем, пальцем на зони передбачуваної локалізації патологічного 
процесу.

При дослідженні задніх відділів дна порожнини рота, нижньо-
бокової поверхні задньої третини язика доцільно користуватися 
наступним прийомом. Лікар захоплює кінчик язика за допомогою 
марлевої серветки великим і вказівним пальцем руки, протилежній 
стороні локалізації патологічного процесу у хворого, і плавно від-
водить язик вперед, вгору і убік (у протилежну сторону). Завдяки 
цьому стають доступними огляду і пальпації задні відділи дна по-
рожнини рота і язика.

Для зменшення рефлекторної напруги м’язів язика, що маскує 
наявність пухлинної інфільтрації, у момент пальпації лікар сильно 
здавлює пальцями кінчик язика. Біль, що виникає при цьому, рефлек-
торно викликає скорочення іншої групи м’язів язика і розслаблення 
м’язів в зоні локалізації пухлини.

Результати онкопрофілактичного дослідження пацієнта в обов’яз-
ковому порядку заносяться в історію хвороби (амбулаторну карту). 
При виявленні яких-небудь патологічних процесів пацієнт повинен 
бути направлений на консультацію до фахівця із захворювань сли-
зової оболонки порожнини рота, хірурга-стоматолога, а при підозрі 
на наявність злоякісної пухлини — до спеціалізованої онкологічної 
установи, в якій проводиться обстеження і лікування цієї категорії 
хворих.

Обстеження зубів і зубних рядів проводять у певному порядку, по-
чинаючи з верхньої щелепи, і послідовно оглядають кожен зуб — від 
зуба мудрості однієї сторони до однойменного з іншої сторони.

При огляді кожного зуба звертають увагу на:
• його положення;
• форму;
• колір;
• стан твердих тканин (ураження карієсом, флюоорозом, гіпоп-

лазією);
• наявність пломб, вкладок, штучних коронок, їхній стан;
• стійкість зуба;
• співвідношення зовнішньоальвеолярної і внутрішньоальвео-

лярної його частин;
• положення відносно оклюзійної поверхні зубного ряду.
Окрім візуального огляду, при обстеженні зубів застосовують зон-

дування і перкусію.
Зондування і перкусія є похідними від методу пальпації. Перший 

є дослідженням за допомогою зонда каріозних порожнин, ясенної 
борозенки (кишені), країв вкладок або штучної коронки; а другий — 
постукування по коронці зуба для визначення реакції періодонта на 
ці поштовхи.

Потім слід встановити форму зубних рядів (звужений симетрич-
ний: І-подібний, Y-подібний, О-подібний сідловидний; асиметрич-
ний, трапецієвидний).

З’ясовують також характер зімкнення зубних рядів (прикус), кіль-
кість антагонуючих пар зубів. Звичайне визначення виду зімкнення 
зубів не становить труднощів. 

Велику допомогу в цьому можуть надати фасетки стирання, наз-
вані Енглем оклюзійними майданчиками. Вони утворюються в ре-
зультаті тертя зубів під час їх артикуляції і мають визначене видом 
прикусу розташування.

У передньому відділі, крім того, слід звернути увагу на глибину 
різцевого перекриття. Обстеження дозволяє отримати попереднє уяв-
лення про характер оклюзійної поверхні і можливі її деформації. 
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установи, в якій проводиться обстеження і лікування цієї категорії 
хворих.

Обстеження зубів і зубних рядів проводять у певному порядку, по-
чинаючи з верхньої щелепи, і послідовно оглядають кожен зуб — від 
зуба мудрості однієї сторони до однойменного з іншої сторони.

При огляді кожного зуба звертають увагу на:
• його положення;
• форму;
• колір;
• стан твердих тканин (ураження карієсом, флюоорозом, гіпоп-

лазією);
• наявність пломб, вкладок, штучних коронок, їхній стан;
• стійкість зуба;
• співвідношення зовнішньоальвеолярної і внутрішньоальвео-

лярної його частин;
• положення відносно оклюзійної поверхні зубного ряду.
Окрім візуального огляду, при обстеженні зубів застосовують зон-

дування і перкусію.
Зондування і перкусія є похідними від методу пальпації. Перший 

є дослідженням за допомогою зонда каріозних порожнин, ясенної 
борозенки (кишені), країв вкладок або штучної коронки; а другий — 
постукування по коронці зуба для визначення реакції періодонта на 
ці поштовхи.

Потім слід встановити форму зубних рядів (звужений симетрич-
ний: І-подібний, Y-подібний, О-подібний сідловидний; асиметрич-
ний, трапецієвидний).

З’ясовують також характер зімкнення зубних рядів (прикус), кіль-
кість антагонуючих пар зубів. Звичайне визначення виду зімкнення 
зубів не становить труднощів. 

Велику допомогу в цьому можуть надати фасетки стирання, наз-
вані Енглем оклюзійними майданчиками. Вони утворюються в ре-
зультаті тертя зубів під час їх артикуляції і мають визначене видом 
прикусу розташування.

У передньому відділі, крім того, слід звернути увагу на глибину 
різцевого перекриття. Обстеження дозволяє отримати попереднє уяв-
лення про характер оклюзійної поверхні і можливі її деформації. 
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