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1. ТЕМА 3: ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВТОРИННИМИ 

ДЕФОРМАЦІЯМИ ЗУБНИХ РЯДІВ, ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА, ПАРАФУНКЦІЯМИ 

ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ. 

 
2. Актуальність теми. Часткова відсутність зубів, яка виникла після 

їх видалення, є найпоширенішою патологією зубощелепної системи і, на 

думку більшості дослідників,служить причиною розвитку деформації зубних 

рядів і прикусу. Водночас деякі автори висловлювали думку про наявність 

компенсаторних можливостей зубощелепної системи, а тому недоцільність 

усунення дефектів незначної довжини. 

Добре відомо, що порушення неперервності зубних рядів викликає їх 

перебудову, яка виникає спочатку поблизу дефекту, а потім поширюється на 

весь зубний ряд. В основі такої перебудови лежить вертикальне переміщення 

зубів, позбавлених антагоністів, і нахил зубів у бік дефекту. Це призводить до 

деформації зубних рядів, яка ускладнює клінічну картину при частковій втраті 

зубів. Ці зміни призводять до порушення естетичних норм, функції жування, 

а також до патологічних змін в скронево-нижньощелепному суглобі. 

Сучасні методи протезування дозволяють задовольнити вимоги 

пацієнтів щодо естетичних незнімних протезів. Завдяки застосуванню 

керамічних протезів, які можуть відновлювати природний колір твердих 

тканин зубів, лікарі-стоматологи-ортопеди сприяють не тільки поліпшенню 

стану порожнини рота, а й загального психологічного стану, що 

відображається і на здоров'ї в цілому. 

За даними різних авторів захворювання СНЩС зустрічаються у 67% 

пацієнтів, що звертаються до стоматолога. На початкових стадіях 

патологічний процес уражує суглобові поверхні та суглобовий диск, що не має 

чутливих нервових елементів. Цим пояснюється безсимптомність початкових 

стадій розвитку захворювання СНЩС. Таким чином особливого значення 

набуває актуальність уміння стоматологами-ортопедами діагностувати 

захворювання СНЩС на початкових стадіях при мізерній симптоматиці і 

надати необхідне адекватне лікування, коли ще патологічні зміни не набули 

незворотних змін і можна уникнути хірургічного втручання. 

 

 

 

 

 

 

 
3. Тривалість заняття: 4 год 



4. Навчальна мета. 

Знати: 

- Етіологію, патогенез, механізм утворення зубощелепних деформацій. 

- Особливості обстеження пацієнтів з вторинними деформаціями зубних 

рядів, захворюваннями СНЩС, бруксизмом. 

- Диференційну діагностику зубо-щелепних деформацій, захворювань 

СНЩС. 

- Методи  підготовки ротової порожнини при лікуванні зубо-щелепних 

деформацій. 

- Принципи комплексного лікування зубо-щелепних деформацій. 

- Профілактику зубо-щелепних деформацій. 

- Будову СНЩС, етіологію,клініку і патогенез захворювань СНЩС. 

- Клінічні прояви, класифікацію захворювань СНЩС. 

- Ортопедичне лікування при захворюваннях СНЩС. 

 
Вміти: 

- Складати план обстеження пацієнтів з вторинними деформаціями зубних 

рядів, захворюваннями СНЩС залежно від особливостей клінічної картини. 

- Аналізувати результати додаткових методів обстеження: рентгенологічного, 

функціографії, анксіографії. 

- Проводити диференційну діагностику, встановлювати попередній та 

остаточний діагноз у пацієнтів із вторинними деформаціями зубних рядів, 

захворюваннями СНЩС. 

- Складати план підготовки ротової порожнини до ортопедичного лікування. 

- Визначити метод лікування і вибрати ортопедичні конструкції залежно від 

клінічних проявів даних патологій. 

- Оволодіти різними методами вирівнювання оклюзійної поверхні зубних 

рядів. 

- Визначити показання для застосування роз'єднуючих, центруючих 

(репозиційних) та релаксаційних шин. 

- Забезпечити іммобілізацію СНЩС при вивихах та підвивихах. 
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