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Найбільш розповсюдженою патологією зубощелепної системи є часткова і повна адентія. Потреба
в ортопедичному лікуванні в цих випадках може виникати навіть у дитячому віці, а в осіб віком від 60-65
років вона досягає 35-40% [23].
Одним із складних розділів ортопедичної стоматології є протезування беззубих щелеп. Цій проблемі присвячені дослідження багатьох авторів [41].
Складність полягає у виготовленні функціонально
ефективних повних знімних протезів, що знаходиться в прямій залежності від їхньої фіксації на щелепах, особливо на нижній щелепі, стабілізації під час
жування і від рівномірного розподілу тиску на підлягаючі тканини.
Клінічний досвід показує, що чим більш стійкі
протези, тим краща їхня фіксація на щелепах, тим
швидше відбувається процес адаптації і жувальна
функція досягає оптимальних величин [49]. Протезування пацієнтів з повною адентією є одним зі
складних завдань ортопедичної стоматології, кінцевий результат якого полягає в повноцінному відновленні втраченої функції жування, норм естетики
і мови [37].
Соціально-демографічні показники (старіння
нації), соціально-економічні фактори (зниження
доступності ортопедичної допомоги), несвоєчасне комплексне лікування захворювань пародонта,
ускладнення після терапевтичних маніпуляцій, що
ведуть до екстракції зубів, чи невміння кваліфіковано використовувати для протезування «проблемні
зуби» – рухливі, що мають значне оголення кореня,
що знаходяться поза дугою зубного ряду [2], помилки при виборі конструкції протезів, що ведуть
до перевантаження опорних зубів і наступного хірургічного втручання [6] – усі ці фактори формують
неухильний ріст кількості хворих, що потребують лікування повними знімними конструкціями протезів,
і визначають практичну значимість проблеми [51].
Систематизація й аналіз причин незадовільних
результатів ортопедичного лікування пацієнтів з повною адентією допомогли виділити п’ять основних
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груп факторів. Найчастіше, у 53,2% хворих, скарги
пов’язані з анатомо-фізіологічними причинами. На
другому місці, у 29,5% випадків, знаходяться клінікотехнологічні фактори. Психологічні, токсично-алергійні і комбіновані фактори зустрічаються рідше [8].
Одним з моментів реабілітації хворих з повною адентією є використання традиційних підходів у діагностиці і конструюванні протезів, що дуже часто не відповідають сучасним поглядам на дану проблему [18].
Метою даного дослідження явилося проведення проблемно-цільового аналізу перспективних направлень підвищення якості ортопедичного лікування пацієнтів з повною адентією повними знімними
пластинковими протезами.
Об’єкт і методи дослідження. Матеріалами
дослідження були джерела бібліотечного фонду
Харківської наукової медичної бібліотеки, інформаційний фонд наукової бібліотеки Харківського
національного медичного університету, а також результати власних досліджень фізико-хімічних та фізико-технологічних властивостей термопластичних
відбиткових матеріалів. Методи, застосовані в дослідженні: декомпозиції проблеми, структурно-цільового планування, лабораторні методи вивчення
фізико-хімічних та клініко-технологічних властивостей відбиткових зубо-технічних матеріалів.
Результати дослідження та їх обговорення.
В останні роки відзначаються визначні успіхи в ортопедичному лікуванні пацієнтів з повною адентією,
однак його ефективність дотепер усе ще залишається низькою [52]. Залишаються найбільш дискусійними питання фіксації (утримання ортопедичних
конструкцій у стані спокою нижньої щелепи) і стабілізації (їхньої стійкості під час рухів НЩ) повних
знімних протезів. Дані процеси забезпечуються за
рахунок сил адгезії і когезії, капілярності, анатомічної ретенції, функціональної присмоктуваності і
м’язової стабілізації [58].
Складність задачі пояснюється поганою анатомічною ретенцією у порожнині рота внаслідок природних атрофічних процесів кісткової тканини після
видалення зубів, на НЩ – внаслідок великої рухливості слизової оболонки, обумовленої прикріпленням до нижньої щелепи всієї жувальної і частини мімічної мускулатури [36].
Фізичні і біофізичні фактори фіксації повних знімних пластинкових протезів. Особливе значення при
протезуванні пацієнтів з повною адентією має фіксація протезів, що забезпечується анатомічною ретенцією, адгезією, функціональною присмоктуваністю
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і м’язовою стабілізацією. Головною умовою для їхнього здійснення є точна відповідність між базисом
протеза і рельєфом слизової оболонки протезного
ложа, а також відповідність границь базису протеза
границям протезного ложа.
На ПЗП верхньої щелепи в момент розжовування їжі, як утримуючий фактор, діють волокна щічного
м’яза; на внутрішній стороні НЩ – язик, щільно облягаючи навколо базису при жуванні і ковтанні [5]. При
протезуванні НЩ повними знімними протезами завжди необхідно враховувати стан язика; робити поглиблення в базисі протеза під жувальними зубами
при його гіпертрофії чи малій активності, створювати
стрімкі краї при хорошому тургорі його м’язових тканин і невеликих розмірів [50].
При моделюванні ПЗП необхідно враховувати горизонтальні сили, що впливають на зовнішні поверхні
протезів. Стабілізація протеза поліпшується шляхом
«динамічного» формування язичної і вестибулярної
поверхонь тіла протеза завдяки формуванню клапанів двох видів: зовнішнього і внутрішнього. Зовнішній
клапан досягається приляганням до краю протеза
рухливих тканин, внутрішній – нерухомих [14].
Для кращої фіксації протезів у пацієнтів з повною
адентією потрібно створювати розріджений простір
по всій площі ложки-базису за рахунок використання
анатомічних особливостей СОПЛ і повної відповідності відображення макро- і мікрорельєфу до базису
ПЗП. Тільки тоді між двома конгруентними поверхнями, розділеними тонким шаром слини, виникають
сили міжмолекулярного зчеплення (сили Ван-дерВальса, що утримують протез на щелепі [12].
При цьому, основними силами, що сприяють
ефективній фіксації ПЗП на щелепі як у стані спокою, так і під час експлуатації, є сили функціональної
присмоктуваності. Головне у використанні цих сил
– створення «клапанної зони» – такого сполучення
меж протеза із СОПЛ, що забезпечує утворення КЗК
по периферії ПЗП для створення умов його фіксації
на щелепі, перешкоджаючи потраплянню повітря під
протез при функціонуванні, і сприяють утриманню
протеза за рахунок різниці тиску повітря, що знаходиться в просторі між протезом і СОПЛ [48].
Крайовий замикаючий клапан виникає за умови,
якщо край базису протеза трохи відтискує слизову
оболонку склепіння перехідної складки (ПС). Слизова оболонка, що прилягає до протеза по його границях, повинна переміщатися за ним при мікрорухах,
зберігаючи контакт із базисом ПЗП. Зсув протеза зі
свого ложа приводить до натягу слизової оболонки
ПС (вона переміщується за його границями) і КЗК
не порушується. При цьому у пацієнтів, що користуються протезами, виготовленими без урахування
податливості тканин ПЛ, колір СОПЛ змінюється в
86,2% випадків, а під протезами, вибір конструкції
яких враховує особливості підлягаючих м’яких тканин, лише в 21,2% обстежених [16].
Для більш ефективного контакту із СОПЛ по межі
протеза необхідно правильно визначити і відтворити на ФВ, а пізніше і на ПЗП, обсяг ПС в області її
купола з обов’язковим урахуванням функціональних
рухів. Таким чином, відповідне оформлення границь
і поверхні протеза, зверненої убік рухливої СОПЛ,

сприяє утриманню протеза, особливо функціонуючому. Анатомо-функціональні й анатомо-топографічні особливості протезування беззубих щелеп.
Ряд авторів для поліпшення фіксації ПЗП на беззубих щелепах рекомендують використовувати анатомо-функціональні й анатомо-топографічні особливості щелеп кожного пацієнта і пропонують йти по
шляху розширених границь ПЛ [53].
Сполучною ланкою усіх факторів, що забезпечують утримання ПЗП, є площа протеза і його об’єм,
так як вплив і розподіл усіх сил здійснюється через
них. Тому фіксація протеза тим сильніша, чим більша
площа базису. При цьому поверхня протеза, що накладається на ПЛ, повинна мати оптимальну величину і бути точно припасованою до поверхні ПЛ. Крім
того, це приводить до зменшення несприятливого
впливу на тканини альвеолярного відростка внаслідок
поліпшення стабілізації і правильного розподілу сили
жувального тиску на одиницю площі. Особливо це
важливо для НЩ, де бажано збільшення поверхні ПЛ,
зменшення оклюзійної поверхні штучних зубів [59].
Оптимальні границі ПЗП сприяють не тільки зниженню жувального навантаження на одиницю площі
ПЛ, але також поліпшенню фіксації протез. М’язи,
що оточують протез, і його зовнішня поверхня забезпечують крайовий замикаючий клапан (КЗК),
підсилюючи при цьому функціональну присмоктуваність ПЗП [57].
Розширення площі ПЛ на НЩ можливо за рахунок під’язичної області, нижньощелепних горбків і,
особливо, зовнішньої косої лінії з щічною кишенею
– стійкої до атрофії ділянки НЩ. Для створення КЗК
необхідне перекриття базисом протеза слизуватих
альвеолярних нижньощелепних горбків по обидва
боки, щелепно-під’язичних ліній і під’язичного простору. Надійним фіксуючим пунктом для ПЗП є просування його границь у ретромолярну область, де
немає м’язової тканини. Тому протез під час функції
мови, жування, ковтання не зрушується з місця [44].
При атрофії НЩ високого ступеня і наявності
вузького, гострого альвеолярного гребеня, з метою
збільшення опорної площі протеза і розвантаження
самої чуттєвої до тиску альвеолярної частини, границі протезного ложа (ПЛ) можуть бути розширені
за рахунок часткового перекриття базисом протеза
місць прикріплення деяких м’язів, наприклад, щічного – в області зовнішньої косої лінії [54].
Повторне протезування на НЩ за даними багатьох авторів [32] повинне бути спрямоване на
збільшення жувального навантаження в області зовнішньої косої лінії і компактного шару кістки в області ПС, розвантажуючи, таким чином, альвеолярну
частину щелепи.
Перекривати базисом протеза під’язичні слинні
залози радять багато вчених [30]. Одні рекомендують виготовляти пацієнтам зі складними анатомічними умовами на беззубій НЩ протези з пелотами,
що стеляться по дну порожнини рота [22]. Інші радять звертати увагу на важливість функціонального
оформлення потенційного простору в області переднього передвір’я порожнини рота на НЩ, яке варто
використовувати для розширення границь базису
протеза [47]. Поліпшення фіксації протеза на НЩ в
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області передвір’я порожнини рота досягали і за рахунок стовщення губної поверхні протеза [11].
В теперішній час питання про повне чи часткове
включення нижньощелепного слизуватого горбка в
ПЛ є неоднозначним. Дослідження ряду авторів [27]
свідчать про необхідність перекриття нижньощелепних слизуватих горбків краєм протеза НЩ. Однак, є
думка, що їхнє включення можливе тільки в тих випадках, коли вони нерухомі, оскільки при податливих горбках, під час їхнього зсуву, травмується слизова оболонка цієї зони, і лікар змушений удатися до
укорочення базису [28].
Прихильники іншої теорії вважають за необхідне
перекривати нижньощелепні слизуваті горбки базисом ПЗП незалежно від їхньої рухливості, тому що
точну границю базису в ретромолярній області можна
визначити лише при знанні анатомо-топографічних
особливостей останньої, а також при індивідуальному вивченні клінічної анатомії порожнини рота пацієнта [29]. У роботі [31], присвяченій протезуванню при
повній адентії, також указується на доцільність перекриття базисом протеза нижньощелепних слизуватих
горбків, але ступінь перекриття повинен при цьому
відповідати топографії м’язів і їх функціональним особливостям, що виявляється можливим при ретельному оформленні краю відбитка в цьому відділі. Для
одержання якісного замикаючого клапана по задній
границі нижньощелепні слизуваті горбки можна перекривати ПЗП на рівні передніх 2/3 [40].
При протезуванні хворих з беззубою верхньою
щелепою (ВЩ) важливе значення представляє створення в дистальній ділянці замикаючого клапана по
лінії «А». Сам термін «лінія «А» є не анатомічним, а,
в більшій мірі, функціональним. В залежності від величини кута її нахилу стосовно глотки розрізняють
три форми схилу м’якого піднебіння: крутий, пологий і середній. Найбільш сприятливою формою
схилу м’якого піднебіння є пологий, тому що тут
створюється можливість максимального подовження заднього краю базису ПЗП за лінією «А» [25]. При
крутому піднебінному схилі неможливо розширити
задню границю базису. Конфігурація лінії «А» варіабельна: від прямого напрямку до фігурної дужки [15].
Проаналізувавши дані літератури, можна зробити висновок, що деякі аспекти в клініці протезування
хворих із ПА суперечливі і не завжди відображають
особливості будови беззубих щелеп. Тому питання
фіксації ПЗП є актуальними і вимагають подальших
досліджень. Якісну оцінку ПЗП умовно можна поділити на доклінічну і клінічну. Доклінічна оцінка дозволяє
правильно оцінити конструкцію протеза, використовуючи огляд і пальпацію і, у разі потреби, зробити
усунення виявлених недоліків [24]. Клінічна оцінка
дозволяє проконтролювати правильність вибору конструкції і відсутність помилок на клінічних і лабораторних етапах виготовлення ПЗП, а також оцінити і корегувати психоемоційну реакцію пацієнта на повний
знімний протез [21].
На сьогоднішній день при виготовленні ПЗП широко використовуються пластмаси акрилового ряду
[26]. Але, незважаючи на ряд переваг – простоту
застосування, хорошу імітацію кольору та інше, є
і недоліки. Акрилові протези містять «залишковий
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мономер», кількість якого підвищується при порушенні режиму полімеризації пластмаси. Приблизно
у 20% хворих відзначається протезний стоматит, що
пов’язано не тільки з проблемами імунної системи
[38], але і з порушенням технології виготовлення
протезів на лабораторних етапах. При проникненні
через слизову оболонку порожнини рота метилметакрилат [56] викликає жирову і зернисту дистрофію
паренхіматозних органів, склеротичні зміни фолікулів селезінки. Якість ПЗП, що оцінюється в клініці,
насамперед, залежить від правильної клінічної оцінки слизової оболонки порожнини рота [17], тому що
від цього буде залежати фіксація і стабілізація протеза [45].
Гіпосалівація і зниження виділення муцину мукоїдними клітинами слинних залоз при повній адентії
знижують ефективність експлуатації протезів [55],
тому що не забезпечується утворення тонкої плівки
між базисом і слизовою оболонкою.
При експлуатації протезів змінюється не тільки
показник кількості – зменшення числа капілярів, але
і показник якості – зміна кровонаповнення судин.
При вивченні цих показників методом реографії
встановлено негативний вплив протезів на кровообіг слизової оболонки. Зі зміною кровообігу змінюється температура слизової оболонки, що вказує на
трофічні порушення [4].
У клініці для якісної оцінки ПЗП вивчають силу
жувальної мускулатури як за допомогою електроміографії, так і за допомогою гнатодинамометрів [33],
враховують дію жувальних м’язів, їхній тиск на базис
протеза, що трансформується в навантаження на
тканини протезного ложа, і питомий тиск, що характеризується порогом больової чутливості тканин до
навантаження [42].
Також вивчають щільність прилягання базисів
протезів до тканин протезного ложа і стабілізацію
ПЗП [7]. Деякі автори вважають, що кращої стабілізації можна досягти: шляхом анатомічної ретенції;
шляхом застосування магнітів; шляхом застосування присосів і виготовлення протезів з розширеним
базисом [43].
Естетичну цінність протезів оцінюють по гармонії форми і функції. Гармонія функції містить у собі
правильне переміщення нижньої щелепи, правильне співвідношення різних відділів обличчя й органів
зубо-щелепної системи під час розмови, жування і
ковтання [1].
Обрана висота прикусу в пацієнта повинна співвідноситися з функціональними і естетичними нормами. Для повної оцінки цінності ПЗП беруть зубні,
м’язові, суглобні співвідношення, з огляду на конфігурацію фас і профіль, що характеризують ортогнатичний прикус [13].
Крім того, установлено чітке співвідношення
центральних зубів і форми обличчя. Існують три
типи форми обличчя – трикутне, квадратне й овальне – яким відповідають верхні центральні різці. Естетичний критерій для постановки зубів у повному
знімному протезі відомий у літературі як «тріада
Нільсона» [39]. По цьому принципу зуби і зубні дуги
співвідносяться до форми обличчя. Відомостей по
цьому питанню багато, але вони не систематизова-
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ні і не відображають повною мірою усіх факторів, які
потрібно враховувати при виготовленні ПЗП. Тому
вибір методики контролю якості носить індивідуальний характер [20].
У даний час існує велика кількість методів і методик для визначення якісних показників протезування
ПЗП на доклінічному і клінічному етапах. Але усі вони
трудомісткі і вимагають спеціального устаткування.
Кожен метод окремо не дає повної характеристики
якості протеза і тому залишається методом вибору.
Тому доцільно застосовувати кілька методів, що дає
можливість синтезувати оптимальний варіант контролю якості протезів, що у свою чергу підвищить якість
зубних протезів і зручність при їхній експлуатації.
Ступінь фіксації повних знімних протезів залежить від меж протезного базису, розташування його
на протезному ложі, характеру взаємодії між краями
протеза і підлеглими тканинами [34].
При всіх екскурсіях протеза краї його не повинні
втрачати контакту з рухливою слизовою оболонкою
на всьому протязі. Рішенню цього завдання присвячені численні дослідження. Існуючі методи одержання відбитків пристосовані до існуючих відбиткових
матеріалів і їх удосконалення пов’язане з удосконаленням останніх [10].
Топель А.Х. дотримувався погляду, що стійкість
повних знімних протезів залежить від трьох моментів: точності функціонального відбитка, правильного
визначення центральної оклюзії й анатомічної постановки зубів. Він пропонує свій метод, з’єднавши
виконання двох етапів в одне відвідування хворого.
Автор одержує стандартними ложками з глибокими
жолобами анатомічні відбитки, які потім відокремлює від ложок. Краї їх робить тонкими і, використовуючи відбитки як прикусні шаблони, визначає
ними центральну оклюзію. Після цього відразу ж
приступає до формування країв верхнього і нижнього відбитків, перетворюючи їх з анатомічних у функціональні. Для цього краї гіпсових відбитків зрізає і
нарощує їх воском. Розігрітий віск вводить у порожнину рота і формує краї при закритому роті. Після
цього функціональні відбитки виводить з порожнини рота, оцінює їх, складає в положенні центральної
оклюзії і передає в лабораторію [61].
Для одержання більш точних границь базису
протеза Рябцев А.Н. змінив методику виготовлення
повних знімних зубних протезів нижньої щелепи, з
огляду на пропозицію Брегадзе Г.В., визначати центральне співвідношення не на воскових шаблонах,
а на твердих пластмасових базисах. В друге відвідування хворого базис припасовують, після чого
на ньому формують воскові валики і визначають
центральне співвідношення. Потім, використовуючи базис, одержують з нижньої щелепи відбиток під
тиском. Висота прикусу при визначенні центрального співвідношення щелеп спеціально знижується
на 1-1,5 мм, тобто на товщину воскового відбитка.
Після цього обидва базиси (на верхній щелепі – восковий шаблон, на нижній – базис із пластмаси) виводять з порожнини рота, прохолоджують, складають
у положенні центральної оклюзії і передають у лабораторію [3].

Методи одержання відбитків з беззубої щелепи численні і різноманітні, але найбільший інтерес серед них представляє функціональний метод
оформлення відбитка безпосередньо в порожнині
рота, тому що він вирішує основну задачу – фіксацію
протезів. Тому так ретельно розробляються методики одержання функціональних відбитків. У 1952 році
Вайнштейн Б.Р. повідомив про методику одержання
функціонального відбитка для поліпшення фіксації
зубних протезів. Запропонована ним термопластична маса № 1 призначена для «виправлення» (перебазування) протезів, що погано фіксуються на
беззубих щелепах. Методика перебазування за допомогою термопластичної маси № 1 така. Поверхню базису спилюють на товщину майбутнього шару
відбитка для накладення розігрітої маси. Потім протез з термомасою занурюють у теплу воду 55-60ºС
і переносять в порожнину рота, фіксують на щелепі
хворого. Відбиток формують у роті при зімкнутих (у
положенні центрального співвідношення) щелепах.
Після охолодження протез з відбитком виводять з
порожнини рота й оцінюють його якість.
Щоб уникнути утворення на відбитку повітряних
пор чи міхурів Вайнштейн Б.Р. рекомендує ТПВМ
№ 1 притискати тільки до вестибулярних країв протеза, залишаючи її у висячому положенні в області
твердого піднебіння й альвеолярних відростків. Під
час зняття відбитка масу щільно притискають до
внутрішньої поверхні, а надлишки зрізають. Автор
рекомендує брати трохи більшу кількість відбиткової маси, тому що зрізати надлишки значно зручніше, ніж нашаровувати. Зрізавши надлишки гарячим
шпателем і остаточно сформувавши край функціонального відбитка, знову оцінюють відбиток, оглядаючи і повторно вводячи його в ротову порожнину
хворого для перевірки правильності країв і наявності функціональної присмоктуваності. Заміна ТПВМ
пластмасою відбувається шляхом гіпсування в кювету лабораторії [35].
Нападов М.А. і співавт. [60] для одержання функціональних відбитків пропонували виготовляти індивідуальні ложки-базиси з окклюзійними валиками і
визначати висоту прикусу в положенні центрального
співвідношення щелеп. Далі на ложку-базис накладали звільнену від поліетиленової плівки і розігріту над полум’ям спиртового чи газового пальника
пластинку «Ортокора». Потім її вводять у порожнину
рота, одержують відбиток, роблячи активне функціональне оформлення країв відбитка. При поганій
фіксації протеза, виготовленого по функціональних
відбитках, автори пропонують застосовувати «Ортокор» для створення кругового клапана (вентиляранта). Для цього «Ортокор» наносять тільки на краї
протеза й оформляють активним методом [9].
Сидоренко Г.І. рекомендує перед застосуванням пластинку «Ортокора» розігріти в теплій воді,
над полум’ям спиртівки чи газового пальника і накладати на акриловий базис протеза, що підлягає
перебазуванню, чи на індивідуальну ложку. Протез
із пластинкою «Ортокора» вводять у порожнину рота
пацієнта, роблячи різні рухи, під контролем прикусу формують поверхню і границі протеза. Протез
з уточненими краями виводять з порожнини рота,
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звільняють від надлишків матеріалу і гіпсують у кюветі способом зворотнього гіпсування так, щоб лінія
рознімання кювети знаходилася на 1-2 мм нижче
краю базису протеза. Після розкриття кювети з поверхні базису знімають «Ортокор», а на його місце
закладають пластмасу. Подальші етапи виготовлення базису звичайні.
Відповідно до методики, запропонованої Тарнопольским І.А., Александровою М.Т., при задовільно
виготовлених протезах знімають усе полірування з зовнішньої сторони протеза. Потім по краю обкладають
розм’якшений «Ортокор» валиком товщиною 4-5 мм.
Потім цей протез фіксують у ротовій порожнині. При
млявій мускулатурі пацієнту пропонують з’явитися
наступного дня, не знімаючи протез. При добре розвинутій мускулатурі щік і губ залишають хворого в
кріслі, вказавши на необхідність енергійно ворушити
губами і щоками і розкривати рот протягом 20-30 хв.
для оформлення краю протеза «Ортокором». Потім у
лабораторії «Ортокор» заміняють на пластмасу. Протез отримують з розширеним базисом [46].
Деякі автори [19] пропонують після моделювання протезів проводити функціональне оформлення
границь базисів за допомогою ТПВМ. Потім з нижньої щелепи одержують функціональний відбиток

ТПВМ («Дентафоль», «Стомапласт») під жувальним
тиском.
Висновок. Проведений контент-аналіз проблеми підвищення якості ортопедичного лікування
беззубих пацієнтів повними знімними пластинковими протезами дозволив зробити висновок, що на
сьогоднішній час в умовах значного росту кількості
беззубих пацієнтів, кінцевою метою їх ортопедичного лікування є відновлення зубо-щелепної системи як у функціональному, так і естетичному відношенні за допомогою повноцінних зубних протезів.
Отже, огляд літератури по даній проблемі показав,
що не існує методу, що дозволяє досягти гарантованої фіксації ПЗП на беззубих щелепах, особливо
у випадках різкої атрофії альвеолярної частини НЩ
і альвеолярного відростка ВЩ. Багато традиційних
методів протезування в даний час удосконалюються, що представляє значний практичний і теоретичний інтерес. Найкращого функціонального ефекту, а
також оптимальної фіксації і стабілізації ПЗП можна
домогтися шляхом комплексного підходу з урахуванням анатомічних і функціональних особливостей
тканин протезного ложа, методів отримання відбитків і функціонального моделювання базисів протезів.
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УДК: 616. 314-007.21-089.23-76
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПОВНОЮ АДЕНТІЄЮ ПОВНИМИ
ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ
Янішен І. В., Доля А. В., Лалетіна Т. А., Кузнєцов Р. В., Салія Л. Г.
Резюме. Проведений контент-аналіз проблеми підвищення якості ортопедичного лікування беззубих пацієнтів повними знімними пластинковими протезами дозволив зробити висновок, що на сьогоднішній час в
умовах значного росту кількості беззубих пацієнтів, кінцевою метою їх ортопедичного лікування є відновлення
зубо-щелепної системи як у функціональному, так і естетичному відношенні за допомогою повноцінних зубних протезів.
Отже, огляд літератури по даній проблемі показав, що не існує методу, що дозволяє досягти гарантованої
фіксації повного знімного протезу на беззубих щелепах, особливо у випадках різкої атрофії альвеолярної частини нижньої щелепи і альвеолярного відростка верхньої щелепи.
Ключові слова: ортопедична стоматологія, знімний протез, повна адентія, лікування пацієнтів, функціональні відбитки.
УДК: 616. 314-007.21-089.23-76
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ
ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ
Янишен И. В., Доля А. В., Лалетина Т. А., Кузнецов Р. В., Салия Л. Г.
Резюме. Проведенный контент-анализ проблемы повышения качества ортопедического лечения
беззубых пациентов полными съемными пластиночными протезами позволил сделать вывод, что на сегодняшний день, в условиях значительного роста количества беззубых пациентов, конечной целью их ортопедического лечения является восстановление зубочелюстной системы как в функциональном, так и в
эстетическом отношении при помощи полноценных зубных протезов.
Таким образом, обзор литературы по данной проблеме показал, что не существует метода, который позволяет достичь гарантированной фиксации полных съемных протезов на беззубых челюстях, особенно в
случаях резкой атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти и верхней.
Ключевые слова: ортопедическая стоматология, съемный протез, полная адентия, лечение пациентов, функциональные оттиски.
UDC: 616. 314-007.21-089.23-76
MODERN ASPECTS OF ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH EDENTULOUS JAWS BY
COMPLETE DENTURES
Yanishen I. V., Dolya A. V., Laletina T. A., Kuznecov R. V., Saliya L. G.
Abstract. The purpose of research: the conduct problem — the target analysis of the perspective direction to
improve quality of orthopedic treatment of patients with fully edentulous jaws by complete dentures.
Materials and methods: sources of library fund of Kharkiv Scientific Medical Library, informative fund of scientific medical library of KNMU, and also results of own researches of physico-chemical and physico-mechanical
properties of thermoplastic impressions materials. Methods used in researches: decomposition of the problem
structural target planning , the laboratory methods of studing of the phisico-chemical and clinico-technological
properties of impression dental technical materials.
Results: there is much success in orthopedic treatment of the patients with edentulous jaws, but nowadays
its effectiveness is rather of low. Questions of fixation and stabilization of the complete dentures are still the most
debatable. These processes are provided with adhesion and cohesion, capillarity, anatomic retention, function suction, muscle stabilization. In prosthesis of patients with edentulous jaws the fixation of dentures, which is provided
with anatomic retention, adhesion, function suction and muscle stabilization is of importance. The main condition of
their implementation is conformity between the base of denture and relief the mucous membrane of denture area,
and conformity between the borders of the base of dentures and borders of denture area.
You should take into account horizontal forces that influence on external surfaces of complete dentures. Stabilization of denture can be improved by the way of the «dynamic» formation of lingual and vestibular surfaces of the
dentures due to the formation of valve of two kinds: external and internal. The external valve is provided with adjoining to the edger of denture of the moving tissue, the internal – with the unmoving tissues.
For better fixation of dentures of the patients with edentulous jaws you rarefied space should be created
throughout the area of try — basis by usage of anatomic features lapdogs mucous membrane denture area and full
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conformity of the reflection of macro- and microrelief to the basic of complete dentures. Only after that between
two congruent surfaces which are divided by the thin layer of saliva, appear forces of the intermolecular clutch (the
Van-der-Vals forces, which take denture on the jaw).
The main forces that promote effective fixation of complete dentures on the jaw weather in resting state or during
the operation — are forces of functional suction. The main thing in usage of these forces — is creation of valve area
– such a combination of denture borders and mucous membrane of denture area, that provides formation of circular
closing valve on the periphery of complete dentures to create conditions for its fixation on the jaw, preventing ingress
of air under the dentures during the functioning, and facilitate the retention of the dentures due to the pressure
difference of the air, which is in the space between denture and mucous membrane of denture area. Circular closing
valve, that appears under conditions when the edge of the base of the dentures slightly delayed mucous membrane
of the hard palate and transitional fold. Mucous membrane, which bears denture on its borders, has to move for
the denture, when it commits micromotions, maintaining the contact with a basis of complete dentures. The shift
of dentures of its denture area leads to the tension mucous membrane of transitional fold (it moves behind its
borders) and the circular closing valve is not disturbed. While patients, who use dentures, which are made without
taking into account the pliability mucous membrane of denture area, the color of mucous membrane is changed
in 82,2% of cases, but under the dentures the choice of which construction takes into account specification of the
underlying soft tissue, only 21,2% of explored. For higher effectiveness of the contact with the mucous membrane
of denture area, on the border of denture it must be correctly identified and reproduced on the functional impression
and further — on the complete denture. Thereby, the appropriate design of borders and surface of denture, facing
towards the mobile mucous of denture area helps to keep it, especially when the denture is functioning.
Conclusion. Conducted a content analysis of the problem of improving the quality of orthopedic treatment
the edentulous patients by the complete dentures, led to the conclusion, that nowadays the significant increase
in the number of edentulous patients. The main goal of orthopedic treatment is to restore the dentition system
both functional and aesthetic sense using valuable complete dentures. Thus, the literature review on this problem
has shown, that there is no method to achieve a guaranteed fixation of complete dentures for edentulous jaws,
especially in the cases of sharp alveolar atrophy of the upper and under jaws.
Keywords: orthopedic dentistry, complete denture, edentulous jaw, treatment of a patient, functional
impressions.
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