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Дослідження є фрагментом науково-дослідної
теми кафедри ортопедичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького «Розробка та удосконалення клінічних та технологічних заходів комплексного лікування
хворих з дефектами і деформаціями зубощелепної
системи», № державної реєстрації 0109U000017.
Вступ. Значна частина дослідників [1,4,5,6,8,10,
11,12,13,15,16] вважає, що втрата навіть одного
першого моляра у підлітковому віці призводить до
розвитку деформацій зубних рядів, які утруднюють
надання ортопедичної допомоги будь-то мостоподібний протез або імплантація.
Клінічні спостереження засвідчують, що переміщення зубів у ділянку дефекту викликає ланцюгову
реакцію, змінюють положення і позаду стоячі зуби
[2,3]. Напевно, у розвитку цієї патології відіграє роль
міжзубна зв’язка маргінального пародонту, яка переходить від одного зуба до другого поверх гребеня
лунки. Це положення було підтверджено Д. А. Калвелисом [7], який ще у 1964 році спостерігав подібне переміщення в дослідах на собаках. Деколи рух
позаду стоячих зубів запізнюється або за певних
причин не буває повним, і тоді між зубами, що переміщуються, виникають треми.
Таким чином, утворення дефектів порушує морфологічну цілісність зубного ряду і призводить до
його складної перебудови, яка розповсюджується
за межу зубоальвеолярного комплексу. Морфологічні і патологічні зміни не залежать від величини і
топографії дефектів і наростають у динаміці.
Необхідно особливо відзначити, що з одного
боку, після видалення першого зуба патологія може
розвиватися і призводити до подальшого переміщення зубів та зміни оклюзійних співвідношень, з іншого боку, цього може і не бути, інакше кажучи, фатальної неминучості, на думку [9,14,15] руйнування
зубних рядів не існує.
Значна кількість суперечливих поглядів на патогенез зубощелепних деформацій внаслідок втрати
поодиноких зубів свідчить, що дане питання відноситься до числа біологічних явищ, суть яких до кінця
ще не розкрита.

Метою дослідження стало визначення особливостей формування морфологічних змін у зубощелепному комплексі підлітків при втраті одного першого моляра.
Об’єкт і методи дослідження. Для одержання
високої точності вимірів, нами сконструйований
«Прилад для вимірів малих переміщень зубів»
(рис. 1), який дозволяє вимірювати довжину
дефектів зубних рядів із точністю до 0,01 міліметра.
Прилад являє собою колову шкалу з нанесеними
поділками, всередині приладу знаходиться механізм,
що перетворює рухи стержня із насадками в колові
рухи стрілки. Велика стрілка показує соті частки, а
мала, у куті шкали, цілі і десяті частки міліметра. На
лівому виступі приладу укріплені лапки-обмежувачі,
що знаходяться на одному рівні з калібром приладу,
що рухається.
Вимір параметрів дефекту в трансверзальній
площині здійснювали у наступний спосіб: насадка
вимірника
фіксувалася
між вказівним і середнім
пальцями руки, а великий
палець лягав на поршень
з боку короткої частини
приладу. Потім щічки вводяться в дефект зубного
ряду з боку жувальної поверхні. Великий палець
натискає на поршень і
щічки насадки розходяться до упора. При вимірі
подовжня вісь приладу
розташувалася паралельно жувальної поверхні.
Ступінь нахилу зубів
визначався шляхом вимірювання відстані між шийками зубів та співставленням отриманих величин
з розмірами дефекту за
оклюзійною поверхнею.
Контрольною
стороною для вимірів була

Вісник проблем біології і медицини – 2015 – Вип. 1 (117)

Рис. 1. Прилад для
вимірювання малих
переміщень зубів.
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Рис. 2. Схема вимірювання параметрів коронок зубів,
що обмежують дефект (а – ширини дефекту за оклю
зійною поверхнею; б – ширина дефекту за шийкою
зуба; в – висота дефекту).

ширина збереженого моляра на протилежному боці
тієї ж щелепи (рис. 2).
Крім того, умови поставлених завдань дослідження вимагали при оцінці деформацій зубних
рядів, як наслідок – втрата зуба, а також динаміки їх
формування, наявність сторони порівняння, тобто

наявність на протилежному боці щелепи першого
моляра.
Саме тому зі всього масиву 888 обстежених
підлітків у віці 13-17 років шкіл-інтернатів виділена
окрема група тільки з одним втраченим першим моляром на одному боці щелепи, кількість якої склала
149 підлітків, які були поділені на дослідні групи.
Схема розподілу пацієнтів за дослідними групами у відповідності до віку подана на рис. 3.
Особливість розподілу обстежених у дослідних
групах полягала у наступному. У кожній віковій групі
вибрані підлітки, у яких виявлена втрата тільки одного першого моляра на верхній або нижній щелепах – справа або зліва, які позначені відповідними
цифрами.
Виміри ширини дефекту та оцінка динаміки її змін
проводилася при первинному обстеженні і через 1,
2 та 3 роки у одних і тих же підлітків.
Результати досліджень та їх обговорення.
Середні значення ширини дефекту зубного ряду і,
відповідно, ширини першого моляра протилежного
боку щелепи за оклюзійною поверхнею у дослідних
вікових групах представлено в таблиці.
У результаті проведеного дослідження виявлено,
що у групі підлітків 13-ти років із втратою першого

Рис. 3. Схема розподілу обстежених за дослідними групами у відповід
ності до віку.
Примітка: * – 1 – правий бік нижньої щелепи, 2 – лівий бік нижньої щеле
пи, 3 – правий бік верхньої щелепи, 4 – лівий бік верхньої щелепи;
** – 13, 14, 15, 16, 17 – цифра групи за віком.

304

моляра на нижній щелепі як з правого (група 1-13), так і з лівого
(група 2-13) боків вже на початковому обстеженні у порівнянні
з шириною протилежного зуба
відзначається зменшення ширини дефекту за оклюзійною поверхнею приблизно на 1 мм. У подальшому, через один, два та три
роки ширина дефекту ще більше
зменшується.
Так, для правого боку нижньої
щелепи (група 1-13) початкові показники ширини дефекту дорівнювали 9,41 ± 1,78 мм, а через три
роки ширина дефекту зменшилася до 4,21 ± 0,76 мм, тобто майже
у два рази (p < 0,05), а у порівнянні із шириною зуба-порівняння
з іншого боку (10,88 ± 0,99) у 2,6
рази (p < 0,05). Для лівого боку
нижньої щелепи (група 2-13) у цій
же віковій групі відбулися подібні зменшення ширини дефекту з
9,97 ± 1,28 до 4,11 ± 1,16 (p < 0,05)
при «нормі» протилежного боку
11,34 ± 0,48, тобто також у 2,8
рази (p < 0,05).
На верхній щелепі з правого
(група 3-13) та лівого (група 4-13)
боків також виявлені ознаки зменшення ширини дефекту у місці
втраченого першого моляра у порівнянні із початковою шириною
та із шириною зуба протилежного
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Таблиця

Середні значення ширини дефекту зубного ряду і ширини першого моляра з
протилежного боку за оклюзійною поверхнею у обстежених за дослідними віковими
групами
Групи
Група 1-13
Група 2-13

Ширина дефекту за оклюзійною поверхнею, мм
початкові показники
9,41 ± 1,78
9,97 ± 1,28

Група 3-13

10,89 ± 1,05

Група 4-13

8,23 ± 1,89

Група 1-14

10,23 ± 1,31

Група 2-14

10,48 ± 1,03

Група 3-14
Група 4-14
Група 1-15

7,10 ± 3,27
8,82 ± 2,65
8,38 ± 1,63

Група 2-15

8,51 ± 1,91

Група 3-15

9,30 ± 2,71

Група 4-15

10,60 ± 1,60

Група 1-16

8,13 ± 1,86

через 1 рік

через 2 роки

через 3 роки

Ширина зуба
протилежного боку, мм

7,28 ± 1,42

4,90 ± 0,88

4,21 ± 0,76

10,88 ± 0,99

рп. п-1 > 0,05

р п. п-2 < 0,05

р п. п-3 < 0,05

рш. з. -д. 3 < 0,05

7,43 ± 0,69

5,11 ± 1,22

4,11 ± 1,16

11,34 ± 0,48

р п. п-1 < 0,05

р п. п-2 < 0,05

р п. п-3 < 0,05

р ш. з. -д. 3 < 0,05

7,56 ± 1,15

6,39 ± 0,99

4,91 ± 0,76

12,21 ± 1,54

р п. п-1 < 0,05

р п. п-2 < 0,05

р п. п-3 < 0,05

р ш. з. -д. 3 < 0,05

7,03 ± 2,01

4,78 ± 1,05

3,65 ± 1,05

10,98 ± 0,38

р п. п-1 > 0,05

р п. п-2 < 0,05

р п. п-3 < 0,05

р ш. з. -д. 3 < 0,05

7,88 ± 0,72

6,64 ± 0,61

5,65 ± 0,81

11,81 ± 0,71

р п. п-1 < 0,05

р п. п-2 < 0,05

р п. п-3 < 0,05

р ш. з. -д. 3 < 0,05

8,42 ± 1,51

6,84 ± 1,01

6,23 ± 0,95

10,86 ± 0,97

р п. п-1 < 0,05

р п. п-2 < 0,05

р п. п-3 < 0,05

р ш. з. -д. 3 < 0,05

5,67 ± 2,31

5,23 ± 2,02

4,83 ± 1,76

11,57 ± 0,38

р п. п-1 > 0,05

р п. п-2 > 0,05

р п. п-3 > 0,05

р ш. з. -д. 3 < 0,05

7,70 ± 2,04

6,82 ± 1,78

6,18 ± 1,56

11,53 ± 0,80

р п. п-1 > 0,05

р п. п-2 > 0,05

р п. п-3 > 0,05

р ш. з. -д. 3 < 0,05

–

6,48 ± 2,56

5,53 ± 2,10

р п. п-1 > 0,05

р п. п-2 > 0,05

10,93 ± 1,27

6,64 ± 1,38

5,76 ± 1,16

р п. п-1 < 0,05

р п. п-2 < 0,05

6,79 ± 1,69

5,82 ± 1,33

р п. п-1 > 0,05

р п. п-2 < 0,05

7,55 ± 0,93

6,28 ± 0,89

р п. п-1 < 0,05

р п. п-2 < 0,05

6,25 ± 1,34

–

–

10,98 ± 0,23

–

–

11,40 ± 0,53

–

–

10,50 ± 0,50

–

–

10,27 ± 0,30

р ш. з. -д. 2 < 0,05
–

11,14 ± 0,93
р ш. з. -д. 2 < 0,05

–

10,28 ± 1,17
р ш. з. -д. 2 < 0,05

–

11,82 ± 0,66
р ш. з. -д. 2 < 0,05

р п. п-1 > 0,05
Група 2-16

8,27 ± 1,14

6,10 ± 1,43
р п. п-1 > 0,05

Група 3-16

8,25 ± 0,35

7,10 ± 0,29
р п. п-1 < 0,05

Група 4-16

7,12 ± 2,31

5,30 ± 1,37
р п. п-1 > 0,05

Група 1-17

6,27 ± 1,56

–

–

–

10,30 ± 0,27

Група 2-17

7,53 ± 0,97

–

–

–

10,83 ± 0,32

Група 3-17

7,28 ± 1,77

–

–

–

10,65 ± 0,39

Група 4-17

7,00 ± 1,04

–

–

–

10,66 ± 0,41

Примітка: Ймовірність достовірності показників: р п. п-1 – ширини дефекту зубного ряду 1-го року спостереження порівняно із початковими
показниками; р п. п-2 –ширини дефекту зубного ряду 2-го року спостереження порівняно із початковими показниками; р п. п-3 –ширини дефекту
зубного ряду 3-го року спостереження порівняно із початковими показниками; р ш. з. -д. 3 – ширини зуба протилежного боку порівняно із
показниками 3-го року спостереження; р ш. з. -д. 2 – ширини зуба протилежного боку порівняно із показниками 2-го року спостереження.

боку цієї ж щелепи. Так, на правому боці ширина
дефекту з початкової величини у 10,89 ± 1,05 зменшилася до 4,91 ± 0,76 мм (у 2,3 рази) (p < 0,05), а у
порівнянні з «нормою» – у 2,5 рази (p < 0,05). Для
лівого боку (група 4-13) таке зменшення відбулося
з 8,23 ± 1,89 мм до 3,65 ± 1,05 – у 2,3 рази (p < 0,05),

а у порівнянні з нормою (10,98 ± 0,38) – у 3 рази
(p < 0,05).
У підлітків первинно обстежених у 14 років початкові показники ширини дефекту на нижній щелепі як справа, так і зліва (група 1-14 та 2-14) незначно відрізнялися (у межах похибки) від ширини
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лівого боку – 8,82 ± 2,65 мм проти
11,53 ± 0,80 мм, хоча порівняння
не є достовірним.
У той же час, протягом трьох
років зменшення ширини дефекту для правого боку сягнуло 4,83 ± 1,76 мм проти ширини «контрольного» зуба з
протилежного боку в 11,57 ± 0,38
мм – у 2,4 рази (p < 0,05), а з лівого
– 6,18 ± 1,56 мм проти 11,53 ± 0,80
мм – в 1,9 рази (p < 0,05).
У групі підлітків первинно обстежених у 15 років динаміку зміни
ширини дефекту ми змогли відстежити тільки протягом двох років,
оскільки вони закінчували навчання. У цих групах (група 1-15, група
2-15, група 3-15, група 4-15) також
спостерігається зниження первинних показників ширини дефекту у порівнянні із «контрольною»
Рис. 4. Динаміка зміни ширини дефекту (середні показники) за відсут
ності одного першого моляра на верхній і нижній щелепах з правого або шириною коронки протилежного
зуба приблизно на 1-1,5 мм як для
лівого боків у первинно обстежених 13-ти річних підлітків.
правого, так і для лівого боків обох
щелеп, а динаміка зменшення ширини дефектів наближена до такої
ж динаміки як і у підлітків первинно
обстежених у 14 років.
На кінцевому, третьому обстеженні ширина дефекту для правого боку нижньої щелепи становила
5,53 ± 2,10 мм проти «контрольної»
ширини 10,93 ± 1,27 мм (зменшення у 2 рази) (p < 0,05); для лівого боку – 5,76 ± 1,16 мм проти
«контрольної» 11,14 ± 0,93 мм
(зменшення у 1,9 рази) (p < 0,05);
для правого боку верхньої щелепи
– 5,82 ± 1,33 мм проти 10,28 ± 1,17
(зменшення у 1,8 рази) (p < 0,05);
для лівого боку верхньої щелепи
– 6,28 ± 0,89 мм проти «контрольної» 11,82 ± 0,60 (зменшення у 1,9
рази) (p < 0,05).
У групах підлітків первинно обстежених у 16 років повторне обРис. 5. Динаміка зміни ширини дефекту (середні показники) за відсут
ності одного першого моляра на верхній і нижній щелепах з правого або стеження було проведено тільки
один раз у 17 років. Звертає на
лівого боків у первинно обстежених 14-ти річних підлітків.
себе увагу, що вже при первинному
зуба з протилежного боку. Проте, вже через три
обстеженні у цієї групи всі дефекти справа і зліва на
роки ширина дефекту для правого боку зменшиланижній і верхній щелепах були вже зменшені до 2-х
ся з 10,23 ± 1,31 мм до 5,65 ± 0,81 мм – у 1,8 рази
мм у порівнянні з «контрольною» нормою ширини
(p < 0,05), а для лівого боку з 10,48 ± 1,03 мм до
зуба з протилежного боку.
6,23 ± 0,95 мм – у 1,7 рази (p < 0,05).
У групах підлітків, обстежених одноразово (група
Для верхньої щелепи цієї вікової групи обсте1-17, група 2-17, група 3-17, група 4-17) первинні
жених характерними є зменшені початкові попоказники ширини дефектів у порівнянні з «контрказники ширини дефекту у порівнянні з шириною
ольною» шириною коронки зуба з протилежного
«контрольного» зуба протилежного боку : з правобоку були зменшені в межах 3-4 мм : у групі 1-17
го боку – 7,10 ± 3,27 мм проти 11,57 ± 0,38 мм та з
– 627 ± 1,56 мм проти 10,30 ± 0,27 мм; у групі 2-17
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– 7,53 ± 0 ± 0,97 мм проти 10,83 ± 0,32; у групі 3-17 –
7,28 ± 1,77 мм проти 10,65 ± 0,39 мм та у групі 4-17
– 7,00 ± 1,04 мм проти 10,66 ± 0,41 мм.
Важливим, за нашою думкою, є визначення періоду у який час відбувається найбільш виражене
зменшення ширини дефекту, який виникає у результаті ранньої втрати зуба, у молодих людей, що
є визначальним для визначення терміну необхідних
профілактичних заходів із попередження виникнення таких змін.
Детальний аналіз означеної динаміки здійснений на підставі опрацьованих результатів вимірів за
контрольними моделями двох груп обстежених, а
саме у групі з початковим обстеженням у 13 та у 14
років.
Такий вибір груп для аналізу зумовлений тим,
що підлітки цього віку були обстежені чотири рази
протягом трьох років, на відміну від інших груп, де
обстеження було (з об’єктивних причин) здійснене тільки двічі або одноразово. Крім того, підлітки
15-17 років мали вже достатньо сформований прикус і процеси формування їх зубощелепної системи
перебували на завершальному етапі.
З метою наочного відображення динаміки змін
ширини дефектів побудовані відповідні графіки.
Графічне відображення динаміки зміни ширини дефекту за оклюзійною поверхнею, за відсутності одного зуба на верхній і нижній щелепах у первинно
обстежених у 13 років підлітків у віковому аспекті
представлено на рис. 4.
Як видно з представленого графіка найбільш
виражені зміни у ширині дефекту (його звуження)
відбувалися у перший рік після первинного обстеження, дещо повільніше зменшення проходило на
другому році (вік первинно обстеженого 13-ти річного відповідно становив 15 років), і ще повільніше
на третьому році (уже 16-річного).
Слід відзначити, що зменшення величини дефекту на нижній щелепі (з правого і лівого боків) на першому році спостереження було більш виражене, ніж
на верхній щелепі, що підтверджується і математичними величинами, наведеними у таблиці.
Графічне відображення динаміки зміни ширини дефекту за відсутності одного зуба на верхній і

нижній щелепах у первинно обстежених у 14 років
підлітків у віковому аспекті представлено на рис. 5.
Аналіз наведеної графічного інтерпретації опрацьованого математично матеріалу, підтверджує, що
і у 14-ти річних підлітків найбільш виражені зміни
ширини дефекту за оклюзійною поверхнею (її зменшення) відбуваються протягом першого року після
первинного обстеження (до 15-річного віку). Протягом другого року (16-річний вік), а, особливо, третього року обстеження (17-річний вік) відбуваються
незначні зміни у ширині дефекту.
І у цій групі обстежених, як і в попередніх, відзначаються більш виражені зміни ширини дефекту для
обох боків нижньої щелепи у порівнянні з дефектами
верхньої щелепи на першому році спостереження з
14 до 15 років.
Взагалі, після співставлення графічного та математичного аналізів ширини дефектів (рисунок 4 і 5)
у групі 15-річних (група 1-15, група 2-15, група 3-15,
група 4-15) по досягненні ними 17 років та у групі
16-річних (група 1-16, група 2-16, група 3-16, група
4-16) по досягненні ними 17 років та групи 17-річних
(група 1-17, група 2-17, група 3-17, група 4-17) складається враження, що по досягненні 17-річного віку
настає певна стабілізація у змінах розміру ширини
дефекту, хоча, на нашу думку, таке твердження потребує подальших досліджень.
Висновки. За відсутності належного лікувально-профілактичного забезпечення ширина дефекту
в місці втраченого першого моляра протягом трьох
років (від 13 років) для правого боку нижньої щелепи зменшилася майже у два рази (з 9,41 ± 1,78 мм
до 4,21 ± 0,76 мм відповідно, p < 0,05), а у порівнянні
з шириною зуба – порівняння з іншого боку – у 2,6
рази (10,8 ± 0,99 мм проти 4,21 ± 0,76 мм, p < 0,05).
Для лівого боку протилежне у цій же віковій групі відображення подібні зменшення ширини дефекту з
9,97 ± 1,28 мм до 4,11 ± 1,16 мм (p < 0,05) при «нормі»
протилежного боку 11,34 ± 0,48 мм, тобто у 2,8 рази
(p < 0,05).
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні динаміки змін ширини дефекту при
втраті одного першого моляра у пришийковій ділянці з метою визначення особливостей переміщенні
зубів, що обмежують дефект.
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УДК 616. 314. 2-036. 18-071. 3-02. 616-008]-84-08
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ЗУБОЩЕЛЕПНОМУ КОМПЛЕКСІ ПРИ ВТРАТІ ОДНОГО ПЕРШОГО МОЛЯ
РА У ПІДЛІТКІВ 13-17 РОКІВ
Макєєв В. Ф., Мартінек Г. Б., Крупник А. -С. А
Резюме. Значна кількість суперечливих поглядів на патогенез зубощелепних деформацій внаслідок
втрати поодиноких зубів свідчить, що дане питання відноситься до числа біологічних явищ, суть яких до кінця
ще не розкрита. Дослідження присвячено визначенню особливостей формування морфологічних змін у зубощелепному комплексі підлітків у віці 13-17 років при втраті одного першого моляра, що призводить до
розвитку деформацій зубних рядів, які утруднюють надання ортопедичної допомоги будь-то мостоподібний
протез чи імплантація. Морфологічні і патологічні зміни не залежать від величини і топографії дефектів і наростають у динаміці. Виявлені ознаки та тенденції щодо морфологічних та функціональних змін у зубощелепному комплексі при втраті поодиноких зубів жувальної групи у молодих осіб (13-17 років) потребують
опрацювання профілактичних та лікувальних заходів щодо їх попередження. Перспектива подальших досліджень полягає у визначенні динаміки змін ширини дефекту при втраті одного першого моляра у пришийковій ділянці з метою визначення особливостей переміщенні зубів, що обмежують дефект.
Ключові слова: втрата першого моляра, морфологічні зміни, переміщення зубів.
УДК 616. 314. 2-036. 18-071. 3-02. 616-008]-84-08
МОРФОЛОГИЧЕВКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ПОТЕРЕ ОДНОГО ПЕР
ВОГО МОЛЯРА У ПОДРОСТКОВ 13-17 ЛЕТ
Макеев В. Ф., Мартинек Г. Б., Крупник А. -С. А
Резюме. Значительное количество противоречивых взглядов на патогенез зубочелюстных деформаций
вследствие потери одиночных зубов свидетельствует о том, что данный вопрос относится к числу биологических явлений, сущность которых еще до конца не раскрыта. Исследование посвящено определению
особенностей формирования морфологических изменений в зубочелюстном комплексе подростков в возрасте 13-17 лет при потере одного первого моляра, что приводит к развитию деформаций зубных рядов,
которые затрудняют оказанию ортопедической либо это мостовидный протез, либо имплантация. Морфологические и патологические изменения не зависят от величины и топографии дефектов и нарастают в динамике. Выявленные признаки и тенденции относительно морфологических и функциональных изменений
в зубочелюстном комплексе при потере одиночных зубов жевательной группы в молодых у молодых людей
(13-17 лет) требуют разработки профилактических и лечебных мероприятий относительно их предупреждения. Перспектива дальнейших исследований состоит в определении динамики изменений ширины дефекта
при потере одного первого моляра в пришеечной области с целью определения особенностей перемещения зубов, которые ограничивают дефект.
Ключевые слова: потеря первого моляра, морфологические изменения, перемещение зубов.
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One First Molar Missing in Adolescents 13-17-Years-Old and Morphological Changes in Dentoalveolar
Complex
Мakeyev V. F., Маrtinek G. B., Кrupnyk А. -S. А
Abstract. A large number of conflicting views on the dentoalveolar deformities pathogenesis due to one tooth
missing shows that this issue is one of the biological phenomena, the essence of which do not fully disclosed.
Research dedicated to identifying features of formation of morphological changes in dentition complex of 13-17
years-old adolescents with the one of the first molar missing, which leads to dentition deformations, problems with
orthopedic care by bridge appliances or implants.
Terms of tasks required in assessing research strain dentition as a result – the tooth missing, as well as the
dynamics of their formation, the presence of side comparison, the presence of first molar on the opposite side of
the jaw. Therefore, with the entire array surveyed 888 adolescents 13-17 years-old are separate group with only
one missing first molar on one side of the jaw, the amount of which was 149 adolescents who were divided into
experimental groups. Feature distribution studied in experimental groups was in the choice of teenagers who have
missing only one of the first molar on the upper or lower jaw – right or left side. Measurements of the width of the
defect and the evaluation of its changes carried out during the initial examination and after 1, 2 and 3 years in the
same teenagers.
In the absence of adequate dental care provision width of the defect at the first molar missing place during
the three years (from 13 years) on the right side of the lower jaw dropped almost doubled (from 9,41 ± 1,78 mm to
4,21 ± 0,76 mm , p < 0,05), as compared with the width of the tooth – a comparison with opposite side of the jaw – in
2,6 times (10,8 ± 0,99 mm to 4,21 ± 0,76 mm, p < 0,05). To the left side in the same age group the width reducing
of the defect occurred from 9,97 ± 1,28 mm to 4,11 ± 1,16 mm (p < 0,05) in the “normal” opposite side 11,34 ± 0,48
mm, (p < 0,05).
It is important to determine the period of the most pronounced reduction in the width of the defect, which occurs
as a result of early tooth missing in young adults (13-17 years-old), which is crucial for the definition of the necessary
preventive measures. The most pronounced changes in the width of the defect (the narrowing) occurred in the first
year after primary examination, somewhat slower reduction was during the second year (in 15 -years-old), and
more slowly during t the third year. Reducing the size of the defect in the mandible (right and left sides) in the first
year of the researches more pronounced than in the maxilla. Analysis mathematically processed material confirms
that in 14 years-old adults are most pronounced change in the width of the defect on occlusive surface (zoom out)
occur during the first year after the initial examination. During the second year (in 16-years-old patients), and,
especially, during the third year after first molar missing (in the 17 years) occurring small changes in the width of
the defect.
The clinical signs and trends in morphological and functional changes in the dentition together with the missing
of one permanent molar of young adults (13-17 years) require the elaboration of preventive and treatment measures
for oral rehabilitation. The prospect of future research is to determine the dynamic changes of the defect width in
case of the one of the first molar missing in the cervical area to determine the characteristics of moving teeth,
limiting defect.
Кeywords: missing of first molar, morphological changes, teeth advancment.
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