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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Вроджені незрощення альвеолярного відростка та 

піднебіння відносяться до найбільш важких та розповсюджених вад розвитку 

обличчя, і складають до 86% вроджених аномалій щелепово-лицевої ділянки 

[Vidotto L. S., 2015; Савичук Н.О, 2015]. 

Наявність такої патології у хворих вирізняє їх не тільки зовнішніми 

дефектами, явними функціональними порушеннями, соціальною пригнобленістю, 

негативним психічним фоном у дитячому колективі, але і обумовлює виникнення 

низки соматичних розладів, які приводять до порушення росту і розвитку дитячого 

організму [Харьков Л.В., 2014; Starbuck J. M., 2015]. 

Суперечливі дані вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, які 

стосуються ефективності використання різних видів трансплантатів, виправдовують 

пошук нових методик та матеріалів, які б дозволили надійно реконструювати 

одночасно дефект як піднебіння, так і альвеолярного відростка та забезпечити 

розвиток верхньої щелепи [Яковенко Л.М., 2011; Madrid J. R., 2014]. Ураховуючи 

збільшення народжуваності дітей з вказаними вадами розвитку обличчя 

[Вишпінський І.М., 2013; Ашуралієв Х.Г., 2014] надалі важливими залишаються 

розпрацювання та впровадження нових способів лікування, націлених на 

максимально повне відновлення як форми, так і функції ушкоджених органів. У 

літературі зустрічаються роботи присвячені застосуванню кісткової пластики лише 

у ділянці дефекту твердого піднебіння або альвеолярного відростка [Семенченко 

Г.І. та співавт, 1968; Фролова Л.Е., 1979; Давидов Б.Н, 1983; Вакуленко В.І., 1982; 

Гоцко Є.В., 1985; Готь І.М. та співавт., 1991; Макеєв В.Ф., 2008].  

На нашу думку, одномоментна ліквідація дефекту альвеолярного відростка та 

твердого піднебіння є тією проблемою, вирішення якої сприяло би найповнішому 

відновленню як форми, так і функції органу та профілактиці деформацій зубо-

щелепової системи. Проведення кісткової пластики, особливо в ділянці незрощення 

альвеолярного відростка не тільки формує його анатомічну цілісність, але й 

забезпечує стабілізацію незрощених фрагментів верхньої щелепи, створює базис для 

структур носа, попереджає западіння м’яких тканин губи, сприяє умовам  для 

розвитку всієї середньої зони обличчя. 

Одним із перспективних видів вважається застосування консервованої 

людської кістки для реконструкції вроджених дефектів верхньої щелепи як 

потужного фактора активного остеогенезу,але закриття дефекту альвеолярного 

відростка доцільніше використовувати пастоподібний вид остеотранплантату. 

Цікавим у цьому аспекті є застосування композиції подрібненої алокістки і 

медичного поліуретанового клею КЛ-3, що готується безпосередньо перед 

заповненням дефекту, і дозволяє легко надати їй необхідну форму [Харьков Л.В., 

1992; Чижищин Б.В., 2011]. Комплексного вивчення ефективності такого виду 

комбінованої остеопластики при хірургічному втручанні в ділянці вроджених 

дефектів верхньої щелепи не проводилося, що й визначає актуальність проведеного 

дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана згідно з планом наукових досліджень Львівського національного 
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медичного університету імені Данила Галицького і є фрагментом комплексної 

наукової роботи кафедри хірургічної стоматології та щелепово-лицевої хірургії 

Львівського державного медичного університету «Деформації лицевого скелету у 

дітей з вродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння до і після 

хірургічного лікування та методи їх корекції»(державна реєстрація за 

№0198Y000874), «Вроджені та набуті дефекти та деформації щелепно-лицевої 

ділянки, оптимізація процесів загоєння та профілактика ускладнень» (державна 

реєстрація за №0100U002256) та виконана на базі відділення щелепово-лицевої 

хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. Тема дисертації затверджена на 

засіданні Вченої ради стоматологічного факультету ЛДМУ (протокол №5 від 18 

лютого 1998 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи стало підвищення 

ефективності лікування хворих із вродженими незрощеннями альвеолярного 

відростка та піднебіння шляхом удосконалення способу кісткової пластики. 

Для досягнення мети ми поставили наступні завдання: 

1. Розпрацювати оригінальний спосіб кісткової пластики дефектів 

альвеолярного відростка та піднебіння у дітей з вродженими незрощеннями. 

2. Дослідити в експерименті динаміку репаративного остеогенезу 

запропонованого композиційного кісткового трансплантату 

3. Вивчити закономірності процесів кісткоутворення при кістковій 

пластиці запропонованим способом вроджених незрощень альвеолярного відростка 

та піднебіння. 

4. Оцінити ефективність розпрацьованої методики остеопластики 

альвеолярного відростка та твердого піднебіння за відновленням функціональних 

показників ураженої ділянки обличчя. 

5. Встановити вплив комбінованої кісткової пластики альвеолярного 

відростка та піднебіння на розвиток верхньої щелепи. 

Об’єкт дослідження: вроджені незрощення альвеолярного відростката 

піднебіння верхньої щелепи. 

Предмет дослідження: особливості процесів репаративного остеогенезу в 

ділянці вродженого дефекту альвеолярного відростка та піднебіння при 

застосуванні комбінованого трансплантату на основі алокістки та медичного 

поліуретанового клею КЛ-3 та її вплив на розвиток і функціонування  верхньої 

щелепи. 

Методи дослідження. експериментальні – для визначення та оцінки 

моделювання кісткового дефекту верхньої щелепи у тварин; морфологічні – для 

вивчення особливостей процесів остеорегенерації у штучно створених кісткових 

дефектах у тварин; рентгенографічні  - для визначення стану кісткової структури 

щелеп; ехоостеометричний – для визначення щільності структури кістки; 

функціональні – для вивчення особливостей мовотворення та функції 

м’якопіднебінно-глоткового клапану; антропометричні – для вимірювання довжини 

відтвореного піднебіння та розвитку щелепи за гіпсовими моделями; математико-

статистичні – для порівняльної оцінки та визначення вірогідності отриманих 

результатів. 



 3 

Наукова новизна одержаних результатів. Розпрацьовано та запропоновано 

композиційний остеорегенеруючий матеріал на основі подрібненої консервованої 

алокістки та медичного поліуретанового клею КЛ-3, який до полімерезиції має 

пастоподібну консистенцію та здатний набирати необхідну форму і повністю 

заповнювати об’ємні щілиноподібні дефекти.  

В експерименті на основі рентгенологічних та морфологічних досліджень, 

вивчено особливості процесів остеорегенерації у штучно створених кісткових 

дефектах піддослідних тварин при застосуванні запропонованого композиційного 

остеорегенеруючого матеріалу, доведено його ефективність, що дало можливість 

застосування в клінічній практиці. 

Науково обґрунтовано та клінічно доведено ефективність запропонованої 

методики остеопластики альвеолярного відростка та твердого піднебіння при 

лікуванні хворих з вродженим незрощенням твердого піднебіння та альвеолярного 

відростка верхньої щелепи, яка сприяє кістковій регенерації в ділянці дефектів та 

відновлює анатомічну цілісність щелепи. 

Встановлено, що кісткова пластика альвеолярного відростка та твердого 

піднебіння дозволяє знизити частоту післяопераційних ускладнень, пришвидшує 

медичну та соціальну реабілітацію таких хворих. При цьому науково підтверджено, 

що відновлення анатомічної структури як твердого піднебіння, так і альвеолярного 

відростка нормалізує ріст і розвиток верхньої щелепи та її функцію. 

Новизна та пріоритетність дисертаційного дослідження підтверджується 

деклараційним патентом на корисну модель, виданим Державним департаментом 

інтелектуальної власності МОЗ України: Пат. 105050 U Україна, МПК А61В 17/24, 

А61В 17/58. Спосіб відновлення кісткових дефектів композиційним 

остеорегенеруючим матеріалом у дітей з вродженими односторонніми 

незрощеннями піднебіння та альвеолярного відростка/ Заявники Ільницький Я.М., 

Готь І.М., Огоновський Р.З., Погранична Х.Р., Готь М.М.; патентовласник 

Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького -  № u 2015 18216; 

заявл. 24.12.2015 ; опубл. 25.02.2016, Бюл. №4. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

розширюють існуючі уявлення про особливості остеогенезу дефектів щелеп, 

сприятимуть оптимізації хірургічного лікування хворих з вродженими 

незрощеннями верхньої щелепи і можуть бути використані у практичній,науково-

дослідній та педагогічній роботі. Встановлена ефективність розпрацьованої 

методики остеопластики альвеолярного відростка та твердого піднебіння дозволяє 

рекомендувати її впровадження в клінічну практику з метою профілактики 

післяопераційних ускладнень та повноцінної медико-соціальної реабілітації таких 

хворих.  

Результати досліджень впроваджені у практичну роботу відділень щелепно-

лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні, Івано-Франківської обласної 

клінічної лікарні, стоматологічного відділення Тернопільської університетської 

лікарні та у навчальний процес кафедри хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, кафедр хірургічної стоматології ВНЗ «Тернопільський державний 
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медичний університет імені І.Я. Горбачевського», ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет». 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведений патентно-

інформаційний пошук, результати якого свідчать про відсутність аналогів наукових 

розробок, сформульовано мету та завдання дослідження, проаналізовано наукову 

літературу за темою дисертації. Самостійно вибрані методи дослідження та 

проведені експеримент, доопераційне та післяопераційне лікування, разом із 

науковим керівником проведене хірургічне втручання, обробка і аналіз матеріалів 

досліджень. Теоретичні узагальнення, обґрунтування висновків, написання й 

оформлення всіх розділів дисертації автор провів також разом із науковим 

керівником. Особисто впроваджено результати досліджень у навчальний процес. 

Основною є участь автора в підготовці статей до друку та наукових розробок для 

оформлення патенту. У тій частині акту впровадження, що стосується наукової 

новизни, наводяться дані, що були отримані автором у процесі виконання роботи. 

Експериментальну частину проведено на базі віварію Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького. Гістоморфологічні 

дослідження виконані сумісно за консультацією к.мед.н., доцента Грицини І.В. 

(кафедра патологічної анатомії та судової медицини ЛНМУ ім. Данила Галицького). 

Клінічні дослідження проведені на базі відділу щелепно-лицевої хірургії Львівської 

обласної клінічної лікарні. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи викладено та обговорено на засіданнях кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії та Вченій раді стоматологічного факультету ЛНМУ ім. 

Данила Галицького, VIII Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських 

Товариств (Трускавець, 2000 р.), Х Конгрес Світової Федерації Українських 

Лікарських Товариств (Чернівці, 2004 р.), ІІІ міжрегіональній науково-практичній 

конференції «Стоматологія Придністров’я» (Дніпропетровськ, Запоріжжя, 2015р.), 

IX Konferencja naukowo-szkoleniowa «Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej» 

(Nałęczŏw, 2015), VII науково-практичній конференції «Інноваційні технології в 

стоматології» (Тернопіль, 2015р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми стоматології» (Львів, 2015р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 13 наукових 

публікаціях, зокрема 6 статей у наукових фахових виданнях, визначених МОН 

України (з них – 4 у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз), 1 – 

у іноземному виданні, 5 публікацій у збірниках тез наукових конференцій, отримано 

1 патент України на корисну модель. 

Обсяг і структура дисертації. Текст дисертаційної роботи викладено на 168 

сторінках друкованого тексту, з яких 134 сторінки основного тексту, і складається зі 

вступу, огляду літератури, розділу матеріалу і методів дослідження, двох розділів 

результатів експериментального та власного дослідження, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел літератури, який 

містить 183 найменування, з яких 114 кирилицею, 69 латиною, та додатків. 

Дисертація містить 11 таблиць та ілюстрована 61 рисунком. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріал і методи досліджень.  Трансплантаційні матеріали отримували із 

лабораторії консервації тканин Львівської обласної станції переливання крові та 

Державному підприємстві «Біоімпланти Тутопласт» МОЗ України. Демінералізовані 

алотрансплантати отримували товщиною біля 3 мм та довжиною до 50 мм у 

відповідному упакуванні, яке зберігало його стерильність. Зберігався замовлений 

трансплантат в умовах побутового холодильника при температурі біля +4 С°, а 

безпосередньо перед оперативним втручанням на водяній бані доводився до рівня 

кімнатної температури (+18-20 С°). Іншим компонентом, який використовували при 

виготовленні запропонованого композиційного остеотрансплантату, був медичний 

клей КЛ-3 на основі поліуретану, який синтезований в інституті хімії 

високомолекулярних сполук Академії наук України та Українським науково-

дослідним інститутом травматології та ортопедії. До його складу входить клейова 

основа та прискорювач полімеризації. Нами було запропоновано новий 

комплексний остеогенний трансплантат, який виготовляється безпосередньо під час 

оперативного втручання та вміщує дрібні смужки демінералізованого матриксу, 

скріпленого в одне ціле медичним клеєм КЛ-3. Подрібнення демінералізованої 

пластинки алоребра проводили механічним способом за допомогою хірургічних 

ножиць до розмірів невеличких смужок. Змішування смужок матриксу з 

компонентами медичного клею КЛ-3 здійснювали у стерильній фарфоровій чашці. 

Завдяки можливості додавання компонентів основи, досягали еластичної пластичної 

консистенції, зручної для введення в вузький щілиноподібний дефект. Як наслідок, 

нами запропоновано зручний кістково-пластичний матеріал для пластики вузьких 

щілиноподібних дефектів. 

Експериментальні дослідження проводилися на 36-ти кролях-самцях масою 

2-2,5 кг, поділених на 4-ри групи по 9-ть тварин у кожній з дотриманням принципів 

біоетики у відповідності до положень Європейської конвенції щодо захисту 

хребетних тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових 

цілях (Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 86/609/ЄС (1986), Закону України 

№3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження», загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом 

України з біоетики (2001). Комісією з питань біоетики Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (протокол №8 від 19 жовтня 

2015р.). Операцію проводили під внутрішньовенним наркозом 1% водною 

емульсією пропофолу (дипривану) з розрахунку 5,0-7,5 мг/кг маси тіла тварини. 

Після введення тварини у наркоз здійснювали розтин слизової оболонки за гребнем 

альвеолярного відростка у беззубій ділянці верхньої щелепи зліва, распатором 

відшаровували м’які тканини та оголювали кортикальну пластинку альвеолярного 

відростка з вестибулярногота піднебінного боку. За допомогою портативної 

переносної стоматологічної бормашини та фісурного бора моделювали наскрізний 

кістковий дефект прямокутної форми шириною 3 мм та висотою 7 мм. Надалі хід 

експерименту відрізнявся залежно від групи спостереження: контрольна група – 

порожнину дефекту залишали під кров’яним згустком; дослідна група 1 – 

порожнину дефекту виповняли подрібненим композиційним трансплантатом 
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(демінералізованим алоребром з медичним клеєм КЛ-3); дослідна група 2 – 

порожнину дефекту виповнювали кров’яним згустком та з обох боків (вестибулярно 

та піднебінно) прикривали тонкою гнучкою пластинкою демінералізованого 

алоребра до 2-3 мм з кожного боку; дослідна група 3 – порожнину дефекту 

заповнювали подрібненим композиційним трансплантатом та з обох боків 

прикривали тонкою пластинкою демінералізованого алоребра. 

Гуманне виведення тварин з експерименту шляхом передозованого наркозу 

проводили на 14, 30 та 90 добу (терміни свідомо підібрані під основні критерії 

остеогенезу у кролів) [Cheuk Y. C. еt al., 2011, Барсукова К.В., 2014]. За допомогою 

циркулярних пилок оперований половинний фрагмент верхньої щелепи разом з 

оточуючими м’якими тканинами відділяли від кісток черепа та розміщували для 

фіксації у флакон з 10 % розчином нейтрального формаліну. 

Рентгенологічні дослідження щелеп проводили контактним способом за 

допомогою дентального апарату «Chirana» при режимах: KV-30–38; SEK-0,002–

0,006; MA-25 на звичайній рентгенівській плівці. 

Морфологічні дослідження біоптатів щелеп проводили після попереднього їх  

декальцинування в 10 % розчині трилону Б на боратному буфері (рН 7,2). Провівши 

декальцинацію та заливку в парафін, мікротомом робили зрізи товщиною 10 мкм. 

Вивчення гісто-морфологічних характеристик регенерації кісткових дефектів щелеп 

проводили на препаратах, зафарбованих гематоксиліном і еозином. 

Клінічний матеріал власних досліджень склали 62 хворих з однобічними 

наскрізними незрощеннями альвеолярного відростка і піднебіння, які були розділені 

на дві групи: основна група – остеопластика альвеолярного відростка та твердого 

піднебіння комбінованим трансплантатом (32 хворих), контрольна – уранопластика 

за способом професора Готь І.М. та співавторів,1991 (авторське свідоцтво №169943 

А1 від 22.08.1991 р.) (30 хворих). Цей метод передбачає одноетапне закриття 

дефектів м’якого, твердого піднебіння та альвеолярного відростка, з переміщенням 

слизово-окістного клаптя язикоподібної форми тільки з малого фрагменту, 

виключаючи при цьому з типового варіанту уранопластики найбільш травматичні її 

етапи – інтерламінарну остеотомію та мезофарінгоконстрикцію. Першим етапом 

операції було проведення розтинів, починаючи від м’якого піднебіння з переходом 

на тверде паралельно та відступивши на 2-3 мм від краю незрощення, далі по 

дефекту в ділянці альвеолярного відростка у фронтальній ділянці аж до перехідної 

складки. Надалі розтини продовжували за Лангенбеком, та продовжували їх, 

обходячи задній край альвеолярного відростка верхньої щелепи. Відшарування 

слизово-окісного клаптя проводили з одного боку. Далі проводили відпрепарування 

судинно-нервового пучка та скриту мезофарингоконстрикцію за Бернадським Ю.Й. 

Для формування верхньої носової стінки рани распатором відділяли слизово-окісні 

клапті носової поверхні піднебінних відростків верхньої щелепи та леміша. 

Ретротранспозицію здійснювали шляхом переміщення клаптів до середньої лінії та 

дозаду. У такому положенні накладали ввертаючі шви вздовж усієї рани. Надалі 

формували м’язевий шар м’якого піднебіння та вузловими швами ушивали  його 

ротову рану. Далі моделювали остеотрансплантат із демінералізованого алоребра за 

формою кісткового дефекту твердого піднебіння. Кістковий дефект піднебіння 



 7 

перекривали змодельованим остеотрансплантатом, розмістивши його губчатою 

поверхнею до ротової порожнини, оскільки слизово-окісні клапті з орального боку 

кровопостачаються значно краще ніж носові. Далі, накладаючи вузлові шви 

піднебінним клаптем закривали трансплантат твердого піднебіння. Наступним 

етапом була остеопластика вродженого дефекту альвеолярного відростка верхньої 

щелепи. Використовуючи залишки ребра, що залишилися після моделювання, 

здійснювали їх подрібнення та змішували їх у чашці Петрі з поліуретановим клеєм 

КЛ-3 у співвідношенні 1:1 та ще до його затвердіння заповнювали дефект на 

альвеолярному відростку. З вестибулярної сторони композиційний матеріал 

закривали мобілізованим слизо-окістним клаптем. Оголену кісткову основу 

піднебіння у боковому відділі, рану по середині піднебіння та альвеолярного 

відростка нещільно покривали йодоформною марлевою турундою, яку закривали 

захисною пластинкою з поліметилметакрилату. 

Клінічну оцінку стану тканин у ділянці незрощення піднебіння проводили з 

використанням таких традиційних способів, як візуальний огляд, пальпація, 

вимірювання величини дефекту альвеолярного відростка та піднебіння. Визначали 

рухомість фрагментів верхньої щелепи, наявність оро-назального з’єднання, 

звертали увагу на положення зубів та форму зубних рядів. З діагностичною метою і 

для виготовлення захисних пластинок, еластичним матеріалом знімали відбитки із 

верхньої щелепи та виготовляли дві гіпсові моделі. Проводили фотографування 

хворих у анфас, фотографічно реєстрували дефекти піднебіння та альвеолярного 

відростка.  

Перед операцією були проведені обстеження ротової і носової порожнин для 

ідентифікації мікрофлори і чутливості її до антибіотиків. Дослідження проводилися 

в мікробіологічній лабораторії Львівської обласної клінічної лікарні. 

Критеріями оцінки результатів остеопластики альвеолярного відростка та 

твердого піднебіння комбінованим трансплантатом служили анатомічна цілісність 

піднебіння у всіх його відділах та у ділянці альвеолярного відростка, стан верхньо-

щелепових кісток, зубного ряду, прикусу, піднебінно-глоткового змикання, 

відновлення мови. Оцінку анатомічних і функціональних результатів лікування 

вроджених незрощень піднебіння проводили в найближчі та віддалені терміни (від 2 

тижнів до 2 років). 

Рентгенологічні дослідження дозволяли ретельніше вивчити зону 

незрощення, а саме, величину дефекту, ступінь розвитку кісткової тканини і 

заповнення ділянки незрощення та навкружних кісткових тканин, кількість та 

положення зубів, розміщених біля незрощення. Анатомічні та структурні 

особливості твердого піднебіння вивчали до і після лікування за допомогою 

рентгенографії, яку проводили на дентальному апараті “Chirana” в режимі 70 кВ, 10 

мА при експозиції 0,4 с. 

Ультразвукову ехоостеометрію (УЕОМ) проводили з допомогою приладу 

„Эхоостеометр ЭОМ-01ц” користуючись методом абсолютних вимірювань за 

методикою А.А. Светловського (1991). Час проходження ультразвукового імпульсу 

реєстрували з екрану ехоостеометра. Для обчислень брали середньоарифметичне 

значення із 5-и стійких вимірювань. Швидкість поширення кісткою ультразвукової 
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хвилі визначали за формулою: V=(S:Т)104, де V – швидкість проходження 

ультразвукового імпульсу від передавального трансдюсера до сприймаючого, м/с; S 

– довжина ділянки, яка досліджувалася (відстань між серединами головок 

передавального і сприймаючого трансдюсерів), см; Т – середньоарифметична 

величина часу проходження ультразвукової хвилі досліджуваною ділянкою, мкс.  

Антропометричні дослідження хворих (визначення піднебінно-глоткової 

відстані) проводили до хірургічного лікування, безпосередньо після та у віддалені 

терміни. Вказану величину визначали за допомогою штангенциркуля, у якого на 

кінець вимірювальної лінійки попередньо одягали стерильний гумовий ковпачок 

для попередження травм слизової оболонки задньої стінки глотки. Методика 

полягала в тому, що вимірювали відстань від ріжучого краю латеральних різців до 

слизової оболонки задньої стінки глотки і до основи язичка м’якого піднебіння. 

Різниця цих величин власне і відповідала піднебінно-глотковій відстані [Ананян С. 

Г., 2002]. 

Функціональну ефективність піднебінно-глоткового клапану визначали 

методом «дуття». Дослідження проводили шляхом прохання надути гумову кульку 

при відкритому та закритому носі. Якщо спостерігалося їх однакове наповнення, 

вважалося, що носова порожнина повністю відділена від ротової, а функція м’якого 

піднебіння повноцінна. Інший варіант свідчив про менший коефіцієнт тиску, а саму 

функцію клапана вважали неповноцінною. 

Фонетичний аналіз – обстеження загального розвитку мови, характеру 

вимови звуків, тембру голосу були проведені до і після лікування за методикою Р.Е. 

Левиной (1968) [67], Г.В. Чиркиной (1969). Обстеження мови і мовних органів 

здійснювали разом з логопедом за спеціальною карткою-запитувальником (В.И. 

Вакуленко і співав., 1974), а також запису мови на цифровий носій з подальшим 

аналізом за допомогою комп’ютерної техніки. 

Оцінка загального розвитку мови проводилася за класифікацією Р.Є. 

Левиной (1968), згідно з якою виділяли три його рівні: перші два відбивали глибокі 

ступені мовних розладів, а на третьому, найвищому рівні, у дітей спостерігалися 

лише окремі дефекти в розвитку звукової мови, словникового запасу та граматичної 

побудови. 

Тембр голосу вивчали за методикою Gatsmann (1930). Вимову звуків – за 

Ф.А. Рау (1933). Для уточнення типу гугнявості застосовували метод визначення 

співвідношення показників ротового тиску при відкритих та закритих ніздрях. Якщо 

він дорівнював нулю, то це відповідало нормофонії, якщо менше одиниці – 

відкритій або змішаній гугнявості. 

 Для оцінки мови після хірургічного лікування незрощення піднебіння 

використовували метод І. Шуріної, А. Краль (1969) в модифікації В.І. Вакуленка з 

співавтор. (1974), який базується на визначенні мовних розладів у балах, і дозволяє 

оцінити вимову звуків, тембр голосу, розбірливість мови.  

Виміри контрольно-діагностичних моделей дозволили дослідити вплив 

виконаного оперативного втручання на ріст та розвиток верхньої щелепи та 

розміщення зубів. В обох групах хворих при вимірах моделей щелеп був 

застосований метод Sillman(1964).  
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Величина виступання країв альвеолярного відростка великого фрагмента по 

відношенню до малого фрагменту - різниця довжини перпендикулярів із точок S 

праворуч і ліворуч на лінію F. 

Виміри моделей щелеп проводилися нами в основній групі та групі 

порівняння) перед проведенням операції та через рік після неї. 

Математико-статистичну обробку усіх отриманих цифрових результатів 

досліджень проводили за допомогою персонального комп'ютера із інстальованим 

відповідним програмним пакетом «StatSoft Statistica 8», який є рекомендованим для 

такого типу методів обробки. Враховуючи те, що всі досліджувані дані носили 

характер варіаційних рядів із статистичною сукупністю нормального 

(симетричного) розподілу, при аналізі статистичної характеристики окремих груп 

застосовували загальноприйняті показники описової статистики з визначенням 

величин у вигляді: середня величина (М) ± стандартна помилка (m). 

Порівняння середніх величин у різних групах здійснювали за допомогою 

класичного параметричного t-критерію. При співставленні результатів 

використовували оцінку розходжень за методом, адекватним для малих вибірок, 

використовуючи таблицю критеріїв Стьюдента. Розходження приймали 

достовірним при р<0,05. 

Результати власних досліджень. Аналізуючи отримані результати 

морфологічного дослідження, можна констатувати, що на 14 добу суттєвої різниці у 

загоєнні кісткових дефектів у всіх чотирьох експериментальних групах не виявлено. 

У всіх випадках дефект виповнений дозріваючою багатоклітинною, але вже 

волокнистою грануляційною тканиною. 

Суттєва різниця у процесах регенерації помітна лише у наступному терміні 

спостереження – на 30 добу. У тварин контрольної групи і надалі відбуваються 

процеси деструкції та лізису оточуючої кісткової тканини, а сам дефект 

виповнюється волокнистою сполучною тканиною.  

При заповненні дефекту ошурками демінералізованого людського ребра 

спостерігається активний остеогенез збоку збереженої кістки зверху та у самій товщі 

регенерату внаслідок індукції біологічно активними речовинами остеотрансплантату: 

помітно значну проліферацію ендоостальних остеогенних клітин з трансформацією у 

остеобласти і утворенням кісткового матриксу, що має базофільніший відтінок із-за 

високого вмісту мукополісахаридів і містить значну кількість кругліших клітин на 

відміну від кістки щелепи. Одночасно, у нижніх частинах дефекту продовжується 

дозрівання грануляційної тканини, що стає більш волокнистою і менш клітинною. У її 

верхні шари проникають новоутворені кісткові балки. 

У випадку прикривання експериментального дефекту тонким шаром 

демінералізованої кістки, яка виконує функцію мембрани, що перешкоджає 

вростанню сполучнотканинних елементів з оточуючих кістку тканин, відбувається 

рівномірне формування регенерату, для якого характерним є розвиток хрящової 

тканини, що свідчить про сповільнену інтенсивність кісткоутворення унаслідок 

відсутності впливу на нього тканин періосту. 

У той же час у тварин дослідної групи 3, де застосовувалася запропонована 

методика комбінованого остеотрансплантату, спостерігається найактивніша 
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проліферація остеогенних клітин та швидка резорбція кістки з формуванням нових 

остеонів. 

Вказані вище ознаки ще виразніше спостерігаються на завершенні 

спостереження – 90 доба. У тварин контрольної групи увесь об’єм 

експериментального дефекту заповнений жировою клітковиною та грубою 

волокнистою сполучною тканиною. 

У тварин дослідної групи 1 репарація практично завершена у верхній 

половині дефекту. Однак сформовані кісткові балки є тонкими, невпорядкованими, 

не анастомозують між собою і з невеликою кількістю Гаверсових каналів. Окрім 

того, вказані явища визначаються лише у верхній ділянці, що прилягає до здорової 

кістки. У той час у нижній  половині зони дефекту регенерат виповнений 

волокнистими сполучнотканинними структурами, а по кісткових краях відмічені 

ділянки остеолізису. 

У препаратах тварин дослідної групи 2 виявлено, що остеогенез розвивається 

морфологічно повноцінно, проте є ще незавершеним: відбувається активна 

проліферація остеогенних клітин і формування нового кісткового матриксу, 

продовжує створюватися Гаверсова система з численними остеонами. 

Найбільш повноцінний у структурному плані процес регенерації кістки 

спостерігається у тварин дослідної групи 3: кісткові балки впорядкованіші, ширші, 

анастомозують між собою. Ступінь мінералізації новоутвореної кістки  високий у 

всіх випадках. Окрім того, весь регенерат був однорідним на всьому обшарі 

експериментального дефекту.  

Клінічні обстеження показали, що післяопераційні ускладнення у дослідній 

групі виявлено лише у 2 хворих, в яких відмічалося незначне розходження швів у 

ділянці м’якого піднебіння. У 6 хворих контрольної групи виявлено післяопераційні 

дефекти в ділянці м’якого і твердого піднебіння, та у ділянці альвеолярного 

відростка по перехідній складці (табл.1).  

 

Таблиця 1 – Результати хірургічного лікування хворих обох груп 

спостереження 

Група хворих 
Кількість 

хворих 

Позитивний 

результат 

Післяопераційні 

дефекти 

Остеопластика альвеолярного 

відростка та твердого 

піднебіння 

32 30 (93,75%) 2 (6,25%) 

Уранопластика 30 23 (76,7%) 7 (23,3%) 

 

У хворих основної групи формування піднебіння проходило без утворення 

грубих рубців, виявлення яких було відносно частим у групи порівняння. У хворих з 

остеопластикою альвеолярного відростка деформація була практично відсутня, а у 
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групі порівняння спостерігалося утворення втягнутого грубого рубця, що 

створювало умови для повільного росту щелепи. 

Як свідчать результати рентгенологічного обстеження у 23 дітей (71,9 %) 

через рік після проведеної остеопластики у ділянці дефекту твердого піднебіння 

виявлено рентгеноконтрасну щільну кісткову тканину. 

Відновлення структури кісткової тканини альвеолярного відростка через 1 

рік після хірургічного лікування з комбінованою остеопластикою спостерігалося в 

26 хворих, що склало 81,3% . У віддалені терміни відмічалося наявність однакових 

кісткових структур сформованого піднебіння та альвеолярного відростка. 

З метою контролю за репаративними процесами використовували метод 

ультразвукової остеометрії, яку проводили перед операцією і в терміни 10-12 

місяців після неї. Доопераційні показники у хворих обох груп спостереження були 

практично ідентичними, різнилися недостовірно між собою та становили 79,6% від 

показника норми для основної групи та 79,8% – для групи порівняння із статистично 

підтвердженою достовірністю. Через рік, після перенесеної хірургічної 

реконструкції піднебіння, швидкість проходження ультразвукової хвилі в обох 

групах спостереження зросла. У групі порівнянні, де хворим здійснювали лише 

формування піднебіння та альвеолярного відростка м’якотканинними слизово-

окісними клаптями, швидкість зросла на 5,2% та становила 85,0% від показника 

норми з р>0,05. У основній групі вказана величина збільшилася аж на 18,1% до 

97,7% від показника норми, що недостовірно різнилося до цього показника (р<0,05) 

та достовірно до величини групи порівняння (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Відсоткові показники даних ехоостеометрії в обох групах 

спостереження до показника норми (100%). 

 

Як засвідчили результати функціональних досліджень, збільшення 

піднебінно-глоткової відстані спричиняє виникнення ринолалії (гугнявості), яку 
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визначали в обох групах до оперативного втручання, безпосередньо після нього та у 

віддалений термін (2 роки). 

Безпосередньо після проведеної операції, незважаючи на її вид, відмічено 

однакове зменшення цієї величини на 62,5 % у всіх хворих. 

Через 2 роки у хворих основної групи, середні розміри піднебінно-глоткової 

відстані не змінилися, а у хворих групи порівняння виявлено збільшення 

досліджуваної величини на 31,25 % (рис. 2). 
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Рис. 2 – Відсоткове значення величини піднебінно-глоткової відстані у групах 

спостереження до початкового значення перед лікуванням (100%) 

 

Для функціонального дослідження ефективності піднебінно-глоткового 

змикання було застосовано метод «дуття» у терміни до оперативного лікування та 

через 2 роки після цього. Дослідження піднебінно-глоткового змикання вказали 

ефективність запропонованого способу ураноостеопластики (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Дослідження функції піднебінно-глоткового змикання у хворих 

обох груп  

Група 

Оцінка проби «дуття» 

До лікування Через 2 роки після операції 

Позитивна Негативна Позитивна Негативна 

Основна 

n=10 
–– 10 (100%) 9 (90%) 1 (10%) 

Порівняльна 

n=10 
–– 10 (100%) 6 (60%) 4 (40%) 

 

Оцінку мовної функції було проведено у 20 дітей  (по 10 у кожній групі 

спостереження) до оперативного втручання та через 2 роки. Нормалізацію тембру 

голосу вдалося добитися у 80 % хворих, у той же час, як при лікуванні традиційним 
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варіантом уранопластики цей показник не перебільшував 50%, що практично у 1,6 

разів менше як у основній групі (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Дослідження тембру голосу у хворих обох груп спостереження 

Група 

Тембр голосу 

До лікування У віддалений термін (2 роки) 

Нормолалія Ринолалія Нормолалія Ринолалія 

Основна 

n=10 
–– 10 (100 %) 8 (80 %) 2 (20 %) 

Порівняльна 

n=10 
–– 10 (100 %) 5 (50 %) 5 (50 %) 

 

Вивчення мовної функції у віддалені терміни лікування показало, що 

нормальна та добра мова була у 80% хворих основної групи. У той же час у групі 

порівняння вказаний ефект спостерігався лише у 60% хворих (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Результати оцінки мови у віддалений термін у хворих обох груп 

спостереження 

Група 
Характеристика мови після хірургічного лікування 

Нормальна Добра Зрозуміла Малозрозуміла Незрозуміла 

Основна 

n=10 

5 

(50%) 

3 

(30%) 

1 

(10%) 

1 

(10%) 
–– 

Порівняльна 

n=10 

3 

(30%) 

3 

(30%) 

3 

(30%) 

1 

(10%) 
–– 

 

Для вивчення впливу операційного втручання та проведеної пластики 

композиційним матеріалом вроджених дефектів піднебіння та альвеолярного 

відростка верхньої щелепи було проведено вивчення стану зубо-щелепового апарату 

у хворих обох груп спостереження до операції та у віддалений термін (2 роки). 

Отримані результати дослідження наведені у таблицях 5, 6, 7. 

 

Таблиця 5 – Результати виміру контрольно-діагностичних моделей верхньої 

щелепи у дітей з однобічним наскрізним незрощенням піднебіння до операції 

Параметри 

виміру 

Рівень вимірювання 

51 – 61 52 – 62 53 – 63 54 – 64 
на границі твердого та 

м’якого піднебіння 

Ширина –– 14,0 ± 7 26,5 ± 1,1 
32,9 ± 

1,2 
32,9 ± 1,7 

Довжина 25,0 ± 0,9 15,5 ± 0,7 14,5 ± 1,0 10 ± 1,1 –– 
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Таблиця 6 – Результати виміру контрольно-діагностичних моделей верхньої 

щелепи у дітей основної групи через рік після операції остеопластики альвеолярного 

відростка та твердого піднебіння 

Параметри 

виміру 

Рівень вимірювання 

51 – 61 52 – 62 53 – 63 54 – 64 
на границі твердого та 

м’якого піднебіння 

Ширина –– 20,6 ± 1,1 
32,25 ± 

1,3* 
35,9 ± 2,1 38,25 ± 3,1 

Довжина 
31,25 ± 

2,0* 

26,3 ± 

1,8* 

20,5 ± 

1,1* 

14,1 ± 

0,9* 
–– 

Примітка:  * - наявна достовірна різниця (p<0,05) з показниками до операції 

 

Таблиця 7 – Результати виміру контрольно-діагностичних моделей верхньої 

щелепи у дітей порівняльної групи через рік після операції уранопластики 

Параметри 

виміру 

Рівень вимірювання 

51 – 61 52 – 62 53 – 63 54 – 64 
на границі твердого та 

м’якого піднебіння 

Ширина –– 20,6 ± 2,1 
27,5 ± 

1,9# 
32,5 ± 1,7 35,5 ± 1,6 

Довжина 
28,15 ± 

2,1 

23,5 ± 

2,0* 

18,0 ± 

0,3*# 

12,85 ± 

2,1 
–– 

Примітка:  * - наявна достовірна різниця (p<0,05) з показниками до операції 

  # - наявна достовірна різниця (p<0,05) з показниками основної групи 

 

Проведені дослідження  показали, що у 26 (41,93%) хворих дітей з 

однобічним наскрізним незрощенням піднебіння до хірургічного лікування мали 

місце різні зубо-щелепові деформації вродженого та набутого характеру: звуження 

верхньої щелепи і сплощення її фронтальної ділянки – у 9 (14,52%), глибокий 

прикус – у 4 (6,45%), деформація зубного ряду і аномалія розміщення зубів – у 23 

(37%) хворих. 

При обстеженні хворих, які склали основну групу та були оперовані за 

запропонованою методикою остеопластики альвеолярного відростка та твердого 

піднебіння, у віддалений термін (2 роки після операції) посилення раніше виявленої 

деформації верхньої щелепи не спостерігали. Проведена остеопластика 

альвеолярного відростка і твердого піднебіння та ортодонтичне лікування позитивно 

впливали на ріст та розвиток верхньої щелепи. Лише у одного хворого (3,1 %) мало 

місце відставання в рості верхньої щелепи, обумовлене тиском рубців після 

хейлопластики. У 20 (66,6%) хворих порівняльної групи, оперованих за методикою 

м’якотканинної уранопластики, спостерігали посилення вже виявлених деформацій 

та появу нових ознак – звуження верхньої щелепи, аномалії положення фронтальних 

зубів, що не завжди вдавалося ліквідувати ортодонтичним лікуванням. Таким 

чином, запропонована методика одномоментної кісткової пластики дефектів 

твердого піднебіння та альвеолярного відростка комбінованим алотрансплантантом 
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попереджує післяопераційне звуження верхньої щелепи і створює сприятливі умови 

для нормального її розвитку. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено нові підходи до вирішення актуального 

науково-практичного завдання – підвищення ефективності лікування хворих із 

вродженими незрощеннями альвеолярного відростка та піднебіння шляхом 

удосконалення способу кісткової пластики вроджених дефектів. 

1. Розпрацьовано спосіб хірургічного лікування вроджених незрощень 

піднебіння та альвеолярного відростка верхньої щелепи, який поряд з 

реконструкцією м’якими тканинами, передбачає кісткову пластику 

алотрансплантатом ділянки твердого піднебіння та композиційним 

остеотрансплантатом з подрібненої алокістки та медичного клею КЛ-3 дефекту 

альвеолярного відростка. 

2. Результатами експериментального дослідження застосування 

запропонованого комплексного трансплантату на основі подрібненої 

демінералізованої кістки та медичного клею КЛ-3 доведено відновлення кісткової 

структури через 3 місяці штучно створених дефектах прямокутної форми шириною 

3 мм і висотою 7 мм на верхній щелепі піддослідних тварин. 

3. Клінічні, рентгенологічні та ехоостеометричні дослідження 

засвідчують, що при застосуванні комплексної кісткової пластики у дітей з 

вродженими незрощеннями альвеолярного відростка та піднебіння дефекти 

заміщуються кістковою тканиною через рік після оперативного втручання. 

4. Запропонована кісткова пластика вроджених незрощень 

альвеолярного відростка і піднебіння забезпечує анатомічне відновлення піднебіння 

та альвеолярного відростка створює опору для м’язів верхньої губи, м’якого 

піднебіння, нормалізує їх резонаторну здатність та мовотворення у 80% оперованих 

дітей. 

5. Застосування комбінованої кісткової пластики альвеолярного 

відростка та піднебіння попереджує розвиток деформацій верхньої щелепи у 

віддалені терміни, а кількість ускладнень вказаного характеру не перевищує 3,1% 

проти 66,6% хворих, оперованих за методикою м’якотканинної уранопластики. 
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АНОТАЦІЯ 

Ільницький Я.М. Кісткова пластика альвеолярного відростка та 

піднебіння комбінованим трансплантатом  у дітей з вродженими 

незрощеннями. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового степеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, - Львів, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено розпрацьованню нового способу 

хірургічного лікування вроджених незрощень піднебіння та альвеолярного відростка 

верхньої щелепи, який, поряд з реконструкцією м’якими тканинами, передбачає 

комплексну кісткову пластику з застосуванням кісткового алотрансплантату 

дефекту твердого піднебіння та композиційного остеотрансплантату у вигляді 
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суміші з подрібненої алокістки та медичного клею КЛ-3 у ділянці дефекту 

альвеолярного відростка.  

Експериментально доведено, що застосування запропонованого 

комбінаційного остеотрансплантату з використанням пластин кістки як мембрани 

дозволяє досягнути швидкого та повноцінного у морфологічному аспекті 

остеогенезу, а також повністю відновивши анатомічну форму пошкодженої ділянки. 

Розпрацьована методика остеопластики альвеолярного відростка та твердого 

піднебіння забезпечує анатомічне відновлення піднебіння та альвеолярного 

відростка, що створює опору для м’язів верхньої губи, м’якого піднебіння, 

нормалізує їх резонаторну здатність та мовотворення. 

Застосування розпрацьованої остеопластики зменшує кількість 

післяопераційних ускладнень, скорочує терміни стаціонарного лікування в 

середньому на 3 доби, пришвидшує медичну та соціальну реабілітацію таких 

хворих. 

Ключові слова: вроджені незрощення губи та піднебіння, кісткова пластика 

альвеолярного відростка, комбінований трансплантат, алокістка, медичний клей. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ильницкий Я. М. Костная пластика альвеолярного отростка и неба 

комбинированным трансплантатом у детей с врожденными несращениями. – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 - стоматология. - Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, - Львов, 2017. 

Диссертационная работа посвящена разработке нового способа 

хирургического лечения врожденных несращений неба и альвеолярного отростка 

верхней челюсти, который, наряду с реконструкцией мягкими тканями, 

предусматривает комплексную костную пластику с применением костного 

аллотрансплантата дефекта твердого неба и композиционного остеотрансплантата в 

виде смеси с измельченной аллокости и медицинского клея КЛ-3 в области дефекта 

альвеолярного отростка. 

 Экспериментально доказано, что применение предложенного 

комбинационного остеотрансплантата с использованием пластин кости как 

мембраны позволяет достичь быстрого и полноценного в морфологическом аспекте 

остеогенеза, а также полностью восстановив анатомическую форму поврежденного 

участка.  

Розпработанная методика остеопластики альвеолярного отростка и твердого 

неба обеспечивает анатомическое восстановление неба и альвеолярного отростка, 

создает опору для мышц верхней губы, неба, нормализует их резонаторную 

способность и речеобразования. 

Предложенный способ предусматривает также реконструкцию сохранности 

альвеолярного отростка верхней челюсти, обеспечивает и так называемый 

ортопедический эффект: аллокость, помещена в область дефекта, и создан хирургом 

слизисто-надкостничный футляр способны удерживать верхнечелюстные 
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фрагменты в исходном положении, что служит основанием не только хороших 

функциональных результатов, но и правильного последующего развития лицевого 

скелета. 

Образованный регенерат в области дефекта становится стабилизирующим 

фактором, который препятствует смещению фрагментов верхней челюсти. Вместе с 

тем, он является опорой для перемещенного в правильное положение основы крыла 

носа, а также создает каркас для восстановленной верхней губы, предотвращает ее 

западанию. Все это уменьшает сроки ортотодонтичного лечения и способствует 

росту развития челюсти и всей средней зоны лица. 

Разработанный способ остеопластики альвеолярного отростка и твердого 

неба с применением консервированной аллокисти по сравнению с методом, который 

базируется на устранении дефекта только мягкими тканями, обеспечивает 

анатомическое восстановление неба и альвеолярного отростка, создает опору для 

мышц небной заслонки, верхней губы и крылья носа, нормализует их резонаторную 

способность и небно-глоточное смыкание, а также улучшает восстановление языка, 

обеспечивает рост и развитие зубочелюстной системы и лица в целом, создает 

стабилизирующий эффект в косметическом и функциональном аспекте на ткани 

верхней губы и носа. Кроме этого, позволяет избежать дополнительных 

травматических вмешательств на костных и мягких тканях, обеспечивает быструю и 

более полноценную реабилитацию детей с врожденным несращением неба и 

альвеолярного отростка верхней челюсти. Применение предложенной 

остеопластики уменьшает количество послеоперационных осложнений, сокращает 

сроки стационарного лечения в среднем на 3 суток. 

Основываясь на результатах проведенных антропометрических 

исследований, а также данных измерений размеров верхних челюстей в 

сагиттальной и трансверзальной плоскостях и дефектов неба у больных с 

односторонними сквозными несращениями, динамику роста верхней челюсти у 

здоровых детей, установлено, что рост верхней челюсти в трансверзальном 

направлении на границе твердого и мягкого неба у больных детей интенсивный в 

возрасте до 3 лет. Благоприятные для уранопластики соотношение размеров дефекта 

твердого неба и ширины верхнечелюстной кости приходятся на четырехлетний 

период. В этот возрастной период еще не развились органические изменения в 

органах и тканях ротоносоглоткы, нервно-психической сфере ребенка. Верхняя 

челюсть в росте достигает 5/6 своей величины, следовательно, опасность ее 

послеоперационной деформации, особенно при ортодонтическом лечении, невелика. 

Кроме того, после остеопластики альвеолярного отростка и твердого неба до 

поступления ребенка в школу достаточно времени, чтобы с помощью 

логопедического обучения восстановить нормальную речь, а при необходимости 

провести ортодонтическое лечение. 

На основе полученных данных при выполнении диссертации можно 

констатировать, что выбор варианта пластики врожденного дефекта верхней 

челюсти необходимо проводить в зависимости от вида несращение, местного и 

общего соматического состояния больных, их возраста. Наиболее оптимальным для 
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проведения операции остеопластики альвеолярного отростка и твердого неба по 

разработанной методике является возраст больных 4-5 лет. 

Для обеспечения нормализация тембра голоса и артикуляции обязательным в 

раннем детском возрасте является обучение у логопеда, который имеет 

необходимый клинический опыт работы с такого типа больными. Также, с целью 

оптимизации результатов хирургического вмешательства, ортодонтическое лечение 

показано как в пред-, так и в послеоперационном периоде. Важная роль в таком 

случае принадлежит родителям, которые должны проявить усердие и настойчивость 

при занятиях с ребенком в домашних условиях. 

 Ключевые слова: врожденные несращение губы и неба, комбинированный 

трансплантат, аллокость, медицинский клей. 

 

SUMMARY 

Y.M. Ilnytskyy. Bone grafting of the alveolar process and hard palate by 

composite transplant in children with congenital clefts. - Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences, speciality 14.01.22 - 

Dentistry. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health Care 

of Ukraine, - Lviv, 2017. 

Scientific research has been dedicated to development of a new surgical method of 

treatment of congenital palate and alveolar process clefts, which, along with the soft 

tissues reconstruction, provides a comprehensive bone grafting technique of the hard 

palate using allograft and composite osteograft of chopped allobone and medical adhesive 

in the area of alveolar bone defect. 

It was experimentally proved that the application of proposed composite osteograft 

along the using of bone plates as a membrane achieves rapid and complete 

osteoregeneratio as well as fully anatomical shape restoring of damaged areas. 

A worked out method of the alveolar process and palate osteografting provides 

anatomic restoration of the hard palate and alveolar process, creating resistance for the 

muscles of the upper lip, soft palate, normalizing their resonator and lingual functions. 

Application of the proposed bone grafting technique reduces postoperative complications 

and terms of hospital treatment for the average time of 3 days, accelerates medical and 

social rehabilitation of these patients. 

Key words: congenital lip and palate clefts, bone grafting of the alveolar process, 

composite transplant, allobone, medical adhesive. 

 


