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Актуальність теми. Вроджені розщілини верхньої губи та піднебіння 

займають друге місце по частоті зустрічаємості серед вад розвитку обличчя 

та щелеп і приводять до значних анатомічних і функціональних порушень. 

Найбільш розповсюдженою формою розщілин обличчя є т.н. 

латеральна розщілина верхньої губи та піднебіння. 

За даними ВООЗ, частота народжень дітей з вродженою розщілиною 

верхньої губи та піднебіння складає 0,6-1,6 випадків на 1000 

новонароджених. Вроджена розщілина може зустрічатись як ізольована вада 

розвитку або бути одним з компонентів множинних пороків розвитку при 

хромосомних аномаліях (синдром Ван-дер-Вуда, Пьєра-Робена і т.д.). 

Причиною розвитку вроджених розщілин може бути також дія тератогенних 

факторів в ембріональному періоді і гінекологічна патологія, що приводить 

до гіпоксії плода. 

При всіх розщілинах верхньої губи і піднебіння є загальні анатомічні 

порушення, виражені в більшому або меншому  ступені. 

Найбільшу складність в комплексному лікуванні хворих з вродженою 

розщілиною верхньої губи та піднебіння представляють діти, що мають і 

розщілину альвеолярного відростку. У цих пацієнтів найбільш ярко виражені 

функціональні і анатомічні порушення, які зумовлені: 

1.відсутністю або гіпоплазією кісткової тканини, що представляє 

первинний дефект, 

2.первинним  відставання зросту верхньої щелепи, 

3.недорозвитком кістки через рубцеві зміни після попередніх 

оперативних втручань. 



Розщілини альвеолярного відростка відносяться до розщілин 

первинного піднебіння, якщо верхня губа розщеплюється знизу вверх, то 

альвеолярній відросток розщеплюється зверху вниз.  

Практично при всіх формах розщілини верхньої губи є розщілина 

альвеолярного відростку, але вона може бути скритою, неповною або 

повною. При всіх формах розщілини альвеолярного відростка апікальний 

базис недорозвинений або має дефект кістки значно більший, ніж в ділянці 

гребеня альвеолярного відростка. Наявність дефекту в ділянці базальної 

частини альвеолярного відростку призводить до нестійкості результатів 

ортодонтичного лікування. 

Для усунення деформуючого впливу на зростання верхньої щелепи 

вродженого дефекту альвеолярного відростка проводять кістково-пластичну 

операцію. 

Ці оперативні втручання вирішують наступні задачі: 

1.стабілізація верхньощелепних сегментів, особливо при двосторонній 

розщелині, 

2.посилення і підтримання кісткової структури в основу крил носа. 

3.спрощення умов протезування пацієнтів. 

Існують різні точки зору на вік хворих, в якому найбільш доцільно 

провести цей вид оперативного втручання і вибір виду трансплантату. В 

одних випадках пропонується проводити первинну реконструкцію 

альвеолярного відростку в ранньому віці, одночасно з пластикою верхньої 

губи або ранню вторинну кісткову пластику альвеолярного відростка 

одночасно з пластикою піднебіння. 

Найбільш оптимальною умовою для проведення цього оперативного 

втручання треба вважати вік 8-10 років При такому виборі ураховують 

завершення найбільш активного росту верхньої щелепи до цього віку, високу 

активність репаративної регенерації кісткової тканини і анатомічне 

положення іклів верхньої щелепи, що прорізуються. 

Вибір виду пластичного матеріалу є суттєвим моментом в успішності 

даного оперативного втручання. Із більшості запропонованих різними 

авторами видів трансплантатів найбільш вдалим є губчата аутокістка з 

гребеня клубової кістки пацієнта. Перевагою використання даного виду 



трансплантату служить його пластичність, можливість структурної адаптації  

і достатньо велика остеогенна активність. 

Одним з перспективних напрямів оптимізації хірургічного лікування 

пацієнтів з вродженою розщілиною верхньої губи та піднебіння є 

удосконалення методів кісткової пластики дефекту альвеолярного відростку і 

твердого піднебіння. 

Дослідження можливостей використання різних кісткових композицій  

дозволяє зменшити травматичність хірургічного лікування і підвищити його 

ефективність. 

Зв»язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота є фрагментом комплексних тем наукової роботи кафедри хірургічної 

стоматології і щелепно-лицевої хірургії Львівського національного 

медичного університету ім..Данила Галицького «Деформації лицевого 

скелета у дітей з вродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння до і 

після хірургічного лікування і методи їх корекції (№ держреєстрації 

0198U000874), «Вроджені і набуті дефекти і деформації щелепно-лицевої 

ділянки, оптимізація процесів загоєння і профілактики ускладнень (№ 

держреєстрації 0100U002256)  і виконана на базі відділення щелепно-лицевої 

хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. 

Мета дослідження. Підвищення ефективності лікування хворих з 

вродженими незрощеннями альвеолярного відростка і піднебіння шляхом 

удосконалення способу кісткової пластики. Формулювання мети 

дослідження відповідає темі дисертаційної роботи і відображає її суть. 

Задачі дослідження сформульовані послідовно і конкретизують 

напрям проведених досліджень. Зауваження: розробка оригінального методу 

кісткової пластики звичайно завершує процес дослідження актуальної задачі, 

що вирішується. Тобто, спочатку формулюють задачі, що передбачають 

дослідження особливостей явищ, що вивчаються, а потім переходять до 

завдань, що відображають  процес їх вирішення - розробки оригінального 

методу кісткової пластики. 

Об»єкт і предмет дослідження сформульовані у відповідності до 

існуючих вимог,  тобто об»єкт дослідження – це процес або явище, яке 

породжує проблемну ситуацію, в даному випадку це вроджені розщелини 

альвеолярного відростка і піднебіння, а предмет дослідження – особливості 

процесів репаративного остеогенезу в ділянці вродженого дефекту 



альвеолярного відростка і піднебіння при використанні комбінованого 

трансплантату, розташовується всередині об»єкту дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів. В описанні наукової 

новизни автор подає короткий виклад наукових положень, запропонованих 

ним в дисертаційній роботі. Показані відмінності отриманих результатів від 

отриманих раніше, описаний ступіть новизни. Кожне наукове положення 

чітко сформульоване. Наукові положення читаються і сприймаються легко і 

однозначно. 

Наукова новизна отриманих автором результатів дослідження раніше 

за все складається з вивчення особливостей процесів репаративного 

остеогенезу в штучно створених кісткових дефектах щелепної кістки у 

експериментальних тварин при використанні розробленого 

остеорегенеруючого матеріалу. 

Встановлено, що проведення кісткової пластики альвеолярного 

відростку і твердого піднебіння дозволяє оптимізувати процес остеогенезу за 

рахунок формування повноцінного кісткового матріксу в зоні  аугментації. 

Наукова новизна отриманих результатів  підтверджена деклараційним 

патентом на корисну модель, виданим Державним департаментом 

інтелектуальної власності МОЗ України. 

Зауваження: при формулюванні положень наукової новизни не можна 

наводити описання прикладних (практичних) результатів, отриманих у 

вигляді способів, приладів, методик та алгоритмів. В першому абзаці 

наукової новизни автор згадує про розроблений композиційний 

остеорегенеруючий матеріал, що є по суті прикладним результатом 

проведених досліджень. 

Всі наукові положення з урахуванням досягнутого рівня новизни є 

теоретичною основою дисертаційної роботи. 

Практичне значення отриманих результатів. Відмічаючи 

практичну цінність отриманих результатів, автор надає інформацію про 

ступінь їх готовності до використання в практичній охороні здоров»я. 

Зокрема, використання розробленого способу кісткової пластики 

дозволяє значно зменшити кількість ускладнень пери проведенні 

оперативного втручання і підвищити ефективність проведеного лікування. 



Практичне значення результатів дисертаційної роботи 

підтверджується широким впровадженням розробленого способу лікування в 

ряді спеціалізованих лікувальних установ МОЗ України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи викладені і обговорені на засіданнях кафедри хірургічної стоматології 

і щелепно-лицевої хірургії і Вченої ради стоматологічного факультету 

ЛНМУ ім..Данила Галицького і шести наукових конференціях і з»їздах з 

міжнародною участю як в Україні, так і за її межами. 

Публікації. Основні положення дисертації викладені в 13 наукових 

публікаціях, зокрема в статтях в наукових спеціалізованих виданнях, 4 з яких 

входять в міжнародні наукометричні видання. В опублікованих роботах 

повністю відображені основні положення дисертації. 

 Об»єм і структура дисертації. Текст дисертаційної роботи 

викладений на 168 сторінках печатного тексту, з яких 134 сторінки основного 

тексту і складається з вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження», двох розділів експериментальних і особистих досліджень, 

аналізу і узагальнення отриманих результатів. Дисертація містить 11 таблиць 

і 61 рисунок. 

Основна частина дисертаційної роботи. 

Розділ 1 «Клініко-анатомічна і функціональна характеристика 

вроджених незрощень обличчя і методики їх хірургічного лікування (огляд 

літератури)». 

Розділ викладений на 24 сторінках комп’ютерного тексту, що не 

перебільшує 20% об»єму основної частини роботи. В обзорі літератури 

пошукувач окреслює основні етапи розвитку хірургії вроджених розщілин 

верхньої губи і піднебіння. Стисло і критично характеризує роботи 

попередників, розкриваючи невирішені питання проблеми хірургічної 

стоматології, що розглядається. Автор завершує огляд літератури коротким 

резюме, в якому підкреслює необхідність досліджень в даному напрямку. 

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» викладений на 18 

сторінках комп’ютерного набору, складається з 4 підрозділів, ілюстрований 8 

рисунками і 2 таблицями.  

В розділі наведені характеристики використаних компонентів 

остеопластичних матеріалів. В розділі 2.1 указано, що використані 

трансплантаційні матеріали були отримані з лабораторії консервації тканин 



Львівської обласної станції переливання крові і Державної установи 

«Біоімпланти Тутопласт» МОЗ України. Матеріали отримані у відповідній 

упаковці, яка зберігала його стерильність. Заказаний трансплантат зберігався 

при температурі +4⁰С, безпосередньо перед оперативним втручанням  

доводився до температури 18-20⁰С. 

В підрозділі 2.2 «Матеріали і методи експериментального 

дослідження» автор вказує, що експериментальні дослідження здійснювали 

на лабораторних тваринах з додержанням принципів біоетики у відповідності 

з положеннями Європейської конвенції по захисту хребтових тварин 

(Страсбург, 1986) і закону України № 3447-1У «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», комісією з питань біоетики Львівського 

національного медичного університету ім..Данила Галицького (протокол №8 

від 18 жовтня 2015 р.). 

Експериментальні дослідження проводились на базі віварію 

Львівського національного медичного університету ім..Данила Галицького. 

Всі больові маніпуляції здійснювались на фоні адекватного знеболення. 

В ході виконаних експериментальних досліджень були використані 36 

кроликів-самців масою 2-2,5 кг, які були розділені на 4 групи по 9 тварин в 

кожній. Ефективність проведених оперативних втручань оцінювали за 

результатами рентгенологічних і морфологічних досліджень біоптатів щелеп.  

«Матеріали і методи клінічних досліджень».  

Клінічні матеріали власних досліджень базується на  оцінці 

результатів лікування 62 хворих з односторонніми наскрізними 

незарощеннями альвеолярного відростка, твердого і м’якого піднебіння, які 

знаходились на лікуванні в відділенні щелепно-лицевої хірургії Львівської 

обласної клінічної лікарні.  

Всі обстежені діти були в віці від 4-х до 5,5 років, які постійно 

проживали в Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, 

Волинській і Ровенській областях. 

Клінічну оцінку стану тканин в ділянці незрощення піднебіння 

проводили з використанням традиційних методів (візуальний огляд, 

пальпація, виміри величини дефекту альвеолярного відростка і піднебіння) 

визначають рухливість фрагментів верхньої щелепи, наявність ороназального 

сполучення. 



На стор. 45 автор вказує, що «у 9 хворих відмічали загострення 

хронічного риніту, фарингіту, зниження регенераційного потенціалу 

організму..», в зв’язку з цим виникає питання, яким чином встановлювали 

факт зниження регенераційного потенціалу, що слугувало показниками 

готовності дитини до проведення оперативного втручання.  

Автор приводить данні про види оперативного втручання які 

використовували при усуненні дефекти кісткової тканини альвеолярного 

відростку і твердого піднебіння (Готь. І.М., 1991) і за удосконаленою автором 

методикою.  

Необхідно вказати, що результати наступної кісткової пластики 

альвеолярного відростка залежать від методики хейлопластики. В зв’язку з 

цим виникає питання: чи були включені в групи обстежених хворих діти з 

сполученою розщілиною верхньої губи, альвеолярного відростка і 

піднебіння, позаяк в описанні груп обстежених хворих наведені відомості 

тільки про розщілини альвеолярного відростка. Якщо до етапу усунення 

дефекту кісткової тканини альвеолярного відростка виконували 

хейлопластику, то цікаво було би знати, за якою методикою виконували це 

оперативне втручання? 

Далі автор наводить відомості про те, що з метою більш ретельного 

вивчення зони розщілини і «навколишніх кісткових тканин», кількості і 

положення зубів, що знаходяться поряд з розщілиною, проводилось 

рентгенологічне дослідження на дентальному апараті «Chirana». Чи означає 

це, що з вказаною метою проводили тільки контактні (дентальні) знімки,а 

інші методи рентгендіагностики, в тому числі комп’ютерна томографія зони 

розщілини, не проводилась? 

Розділ 3. Результати експериментального дослідження викладені на 28 

сторінках комп’ютерного набору, ілюстровані 34 рисунками і складається з 5 

підрозділів. В розділі автор послідовно розглядає процеси репаративного 

остеогенезу за даними рентгенологічного дослідження у тварин контрольної 

групи і групи дослідження (№1,2,3) а також дає морфологічну 

характеристику процесів репаративного остеогенезу в указаних групах.. 

Підводячи підсумки проведених досліджень, автор робить такі 

попередні висновки:  

1. Рентгенологічні і морфологічні дослідження вказують, що регенерація 

щілинних дефектів альвеолярного відростка щелеп здійснюється зі 

значним збільшенням його об’єму і заповненням грубоволокнистою 



з’єднувальною тканиною. З нашої точки зору тут необхідно уточнити, 

що мова йде про контрольну групу, в якій не  проводилось пластичне 

усунення дефекту кісткової тканини.  

2. Заповнення вказаного дефекту запропонованим комбінованим 

остеотрансплантатом дозволило досягти створення повноцінних 

кісткових структур тільки у відділах, які безпосередньо контактують з 

непошкодженою кісткою.  

3. Використання тонких пластинок демінералізованої реберної кістки, як 

бар’єрної мембрани помітно гальмує процеси кісткоутворення, що 

проходить через фазу хондрогенезу. За морфологічними 

характеристиками регенерат рівномірний, а анатомічна форма 

альвеолярного відростка відновлюється повністю.  

         У зв’язку з цим виникає питання, чи варто вважати, що обов’язковою 

умовою повноцінного остеогенезу при усуненні дефектів кісткової тканини 

альвеолярного відростка є використання бар’єрної мембрани, в даному 

випадку представленої у вигляді демінералізованої пластини? 

Завершує розділ перелік публікацій, в яких викладені результати 

експериментальних досліджень. 

Розділ 4 «Результати остеопластики альвеолярного відростку і твердого 

піднебіння комбінованим трансплантатом у хворих з вродженими 

незрощеннями» викладений на 34 сторінках комп’ютерного набору, 

ілюстрований 19 рисунками та 9 таблицями. Результати лікування оцінювали 

в залежності від використаного способу уранопластики, віку хворих, строків 

післяопераційного спостереження. В розділі автор спочатку достатньо 

докладно описує методику усунення незрощення піднебіння з 

одномоментною кістковою пластикою альвеолярного відростка. З нашої 

точки зору, для полегшення сприйняття викладеного матеріалу можна було б 

привести схеми оперативних втручань, використаних при лікуванні указаної 

патології, тим паче в  тексті дисертації приводиться покрокове описання 

методики оперативного втручання.   

В підрозділі 4.2. «Порівняльний аналіз результатів лікування за даними 

клінічного обстеження хворих з вродженими незрощеннями альвеолярного 

відростка і твердого піднебіння без кісткової пластики» автор в таблиці 4.1 

наводить результати розподілу обстежених хворих в залежності від виду 

оперативного втручання.  

При оформленні даної таблиці автор не придержується рекомендацій, 

що торкаються розташування самого слова «таблиця» і її номера справа 



зверху від самої таблиці, це зауваження торкається оформлення всіх 

наступних таблиць в дисертаційної роботі. Підписи під рисунками в роботі 

також потребують корекції. Зокрема, підпис під рисунком 4.7 буквально 

звучить таким чином: «Хворий Б., 6 років. Стан тканин піднебіння і 

альвеолярного відростку через рік після перенесеної операції остеопластики 

альвеолярного відростку і твердого піднебіння». Насправді на рисунку 

відображена фотографія альвеолярного відростка і зубів верхньої щелепи 

після вказаної операції. У відповідності з діючими вимогами до оформлення 

дисертаційних робіт описання рисунків рекомендується доповнювати 

указанням номеру історії хвороби і діагнозу. Це зауваження стосується всіх 

наступних рисунків, що представлені в дисертаційній роботі. Необхідно 

відмітити достатньо низьку якість рентгенівських знімків альвеолярного 

відростка, приведених в дисертаційній роботі, що знижує можливість оцінки 

якості відновлення кісткової тканини після проведеного оперативного 

втручання.  

Завершають розділ попередні висновки, які свідчать про достатньо 

високу ефективність запропонованих методів усунення дефекту 

альвеолярного відростка і піднебіння при вродженій розщілині.  

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження». Пошукувач 

дає оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності 

отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами 

вітчизняних і зарубіжних робіт. Висновки дисертаційної роботи відповідають 

поставленим задачам, відображають найбільш важливі наукові і практичні 

результати, отримані в дисертації і містять формулювання вирішеної задачі 

хірургічної стоматології – усунення дефектів кісткової тканини 

альвеолярного відростка і твердого піднебіння при їх вродженій розщілині.  

В першому пункті висновків автор коротко оцінює стан явищ, що 

вивчаються. В наступних висновках розкриває методи вирішення 

поставлених в дисертації задач і їх практичний аналіз.  

Зауваження по висновках.  

При формулюванні висновків необхідно ілюструвати отримані 

результати досліджень цифровими даними, що відображають достовірність 

отриманих даних.  Збіднює уяву про ефективність удосконалених методів 

усунення дефекту кісткової тканини альвеолярного відростка твердого 

піднебіння відсутність практичних рекомендацій.  



Список використаних джерел вміщує бібліографічне описання 183 
джерел вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячених проблемі, що 
вивчається. Зауваження по списку використаних джерел торкається того,що з 
183 джерел тільки 84 (49%) були опубліковані за останні 10 років.

Питання до дискусії.

1. В світовій літературі, присвяченої проблемі кісткової пластики 
альвеолярного відростка при вродженій розщілині, як оптимальний 
час її проведення розглядається вік дитини 9-12 років, після 
завершення ортодонтичного лікування. Ви в своїй роботі пропонуєте 
проведення кісткової пластики у віці 4-х років. Чи не вважаєте Ви, що 
проведена до ортодонтичного лікування кісткова пластика може 
обмежити можливості наступного ортодонтичного лікування?

2. Як оптимальні строки відновлення м’якого піднебіння при вродженій 
розщілині в світовій літературі розглядається вік дитини біля 12 
місяців як найбільш сприятливий для відновлення мови. Чи не 
вважаєте Ви занадто пізнім відновлення м’якого піднебіння у віці 
старше 4х років?

Дисертаційна робота Ільницького Ярослава Мироновича на тему 
«Кісткова пластика альвеолярного відростка і піднебіння комбінованим 
трансплантатом у дітей з вродженим незрощенням», подана на здобуття 
вченого ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.22 -  стоматологія є 
закінченим дослідженням, в якому отримані нові наукові і практичні 
результати, які допомагають вирішити конкретні наукові і практичні 
завдання, а також стали основою для розробки нових лікувально- 
профілактичних заходів. Дисертація виконана на сучасному рівні, відповідає 
всім вимогам п.11 «Порядку присудження наукового ступеню і присвоєння 
звання старшого наукового співробітника» , затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. (із змінами , 
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 
19.08.2015 р.) а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.
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