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Обстежено 62 студента 1 курсу стоматологiчного факультету Медичного інституту СумДУ 

вiком вiд 17 до 20 рокiв. Детальне суб’єктивне обстеження включало акцентовану увагу на 

наявнiсть та характер скарг: дискомфорт в дiлянцi одного чи обох СНЩС у спокоï, бiль, 

порушення конфiгурацiï лиця при вiдкриваннi рота, хрускiт та iншi звуки в суглобах  при жуванні, 

порушення змикання зубiв. Iз анамнезу визначались тривалiсть наявності симптомiв, вiрогiднi 

причини виникнення, лiкувальнi заходи. 

В процесi обстеження у 44 (72 %) досліджуваних виявленi ознаки гiпермобiльностi суглобовоï 

головки СНЩС. При цьому серед 62 обстежених лише 6 (7 %) мали вираженi багатокомпонентні 

cкарги на бiль при відкушуванні їжі, порушення конфiгурацiï лиця, хруст у суглобi. Крiм них, ще 2 студента (3 

%) вiдмiчали невизначенi скарги на дискомфорт у ділянці суглобу при максимальному вiдкриваннi рота. 

Тривалість явищ дискомфорту варіювала від 1 місяців до 1,5 року.  

Таким чином, обстеження здорового контингенту населення дає підставу зробити висновок, що 

частота порушень в компонентах СНЩС у вигляді гiпермобiльностi суглобовоï головки набагато 

бiльша, нiж звертаємiсть хворих у лiкувальнi уcтанови з цiєю патологiєю, що підтверджує висновки 

вітчизняних дослідників стосовно значної розповсюдженості порушень функціонування жувального м’язо-

суглобового комплексу . 

Виходячи з цього, слід підкреслити, що ті пацієнти, які не звертаються до фахівців з приводу 

ознак порушень з боку СНЩС, не інформовані про те, що функціональні зміни в компонентах 

СНЩС в майбутньому стануть грізною проблемою з сумнівним прогнозом і не представляють 

об'єму наслідків відносно зниження якості життя. 
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