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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Вроджені вади розвитку людини залишаються однією 

із актуальних медичних і соціальних проблем, їх частота в популяції є важливою 

характеристикою стану здоров'я населення (Артюшкевич А.С. і співавт., 2004; 

G. Farronato et al, 2014). Одним із найбільш розповсюджених видів вродженої 

патології є вади щелепно-лицьової ділянки, які складають 30-45 % від загальної 

кількості вад розвитку (Водолацкий М.П. і співавт., 2008; Сердюк А.М., 2007; 

Шакирова Р.Р., 2011; T. Mikoya et al, 2015). Серед усіх вроджених дефектів і 

деформацій щелепно-лицевої ділянки найбільш поширеними є вроджені 

незрощення верхньої губи та піднебіння (ВНВГП), які посідають друге місце 

серед усіх вроджених вад новонароджених (Приходько Т.А. і співавт., 2007; 

Яковенко А.М., 2004; A. F. Markus, 2015). За показниками народжуваності в 

Україні на 11 мільйонів дитячого населення припадає 12 тисяч осіб з вродженими 

дефектами щелепно-лицевої ділянки. Щорічно в Україні народжується 420-450 

таких дітей, а разом із синдромними незрощеннями – біля 600 (Василенко В.М., 

2005; Харьков Л.В. і співавт., 2014). Кожен рік їх кількість збільшується 

приблизно на 1 тисячу (новонароджених і недолікованих) і зменшується на 600-

700 внаслідок реабілітації (Харьков Л.В. і співавт., 2004). Тенденція до їх 

зниження не спостерігається і у Львівській області, цей показник становить 1:1005 

новонароджених (Приходько Т.А. і співавт., 2007; Готь І.М. і співавт., 1995). 

Естетичні порушення обличчя, які виникають при цій патології як до, так і після 

відновних операційних втручань, обмежують спілкування людини в суспільстві, 

пригнічують її свідомість поняттям фізичної неповноцінності і призводять до 

депресійних станів (Бессонов С.Н., 2005, 2006; Гордиюк Н.М. і співавт., 2010; 

P. Papi et al, 2015). 

Дефекти і деформації, що супроводжують незрощення, викликають у 

дорослих морфологічні та функціональні порушення зубощелепної системи. 

Клінічні спостереження демонструють, що вроджені незрощення верхньої губи та 

піднебіння призводять до призупинки розвитку верхньої щелепи, що сприяє 

утворенню складних аномалій прикусу, зубних рядів і розташування окремих 

зубів (Рягузова Е.Н., 2005, 2006; Хорошилкина Ф.Я., 2006; Шакирова Р.Р., 2010; 

G.S. Antonarakis et al, 2015). Найхарактернішими аномаліями зубощелепної 

системи у дітей після операційного лікування наскрізних ВНВГП є звуження та 

вкорочення зубного ряду верхньої щелепи, що призводить до формування 

несправжньої прогенії та перехресного прикусу і супроводжується аномаліями 

зубного ряду (Галич Л.Б. і співавт., 2003; Макєєв В.Ф., 2013; Филимонова Е.В. і 

співавт., 2006; Melissaratou A. et al, 2002). За відсутності адекватного 

ортодонтичного лікування розвиваються виражені поєднані деформації прикусу в 

різних площинах, які супроводжуються щелепними аномаліями, деформаціями і 

дефектами зубних рядів (Макєєв В.Ф., 2013; Олійник Г.В., 2011; Склетов Г.А., 

2003; Шакирова Р.Р., 2010, 2011). 

Лікування таких хворих залишається проблемним, адже від народження і до 

початку дорослого життя функції, естетика і їх психосоціальна адаптація повинні 



 
 

2 

бути збалансовані під час довготривалого лікування (Макєєв В.Ф., 2013; 

Приходько Т.А. і співавт., 2007; Сердюк А.М., 2007; Уэтерли-Уайт К.А., 2002; 

Хорошилкина Ф.Я. і співавт., 2001), якого можна досягти тільки системними 

заходами лікування і реабілітації (Макєєв В.Ф., 2008) із залученням 

висококваліфікованих спеціалістів різних профілів (Кулаков О.Б. і співавт., 2013; 

Лавриков В.Г. і співавт., 2004; Наумович С.А., 2014; Пантус А.В., 2016; Ткаченко 

П.І. і співавт., 2007), а саме лікування необхідно розпочинати з дня народження 

дитини із ВНВГП. На сьогодення більшість авторів погоджуються, що при такій 

патології необхідне комплексне лікування за участю лікарів-стоматологів: 

хірурга, стоматолога дитячого віку, ортодонта і ортопеда (Гризодуб В.І, 1996; 

Доста А.Н., 2011; Иванов А.Л. і співавт., 2008; Кипкаева Л.В., 2002; Кудинов В.А., 

2005, 2006; Хорошилкина Ф.Я. і співавт., 2001; M. C. Balkaya et al, 2014). 

У зв’язку з цим актуальним є вивчення особливостей динаміки формування 

деформацій щелепно-лицевої ділянки у пацієнтів з різними видами вродженого 

незрощення у післяопераційний період та розпрацювання методів їх ортопедичної 

реабілітації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукова 

робота є фрагментом комплексної науково-дослідної теми кафедри ортопедичної 

стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького «Розпрацювання та удосконалення клінічних методів та 

технологічних засобів комплексного лікування пацієнтів з втратою зубів, 

деформаціями та ушкодженнями зубощелепної системи» (державна реєстрація 

№0114U000112). Автор є безпосереднім виконавцем фрагмента, присвяченого 

розпрацюванню методів діагностики і лікування деформацій зубощелепної 

системи у хворих із ВНВГП. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення якості 

ортопедичної реабілітації хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи 

та піднебіння після операційно-пластичних втручань шляхом вивчення 

особливостей формування деформацій зубощелепної системи, динаміки їх 

розвитку та розпрацювання методів ортопедичного лікування. 

Для досягнення визначеної мети поставлені до вирішення наступні 

завдання: 

1.  Вивчити особливості динаміки формування деформацій зубного ряду 

верхньої щелепи у хворих з різними формами наскрізних незрощень верхньої 

губи та піднебіння після операційних втручань. 

2.  Визначити деформаційні порушення симетрії та довжини фронтальної 

ділянки зубного ряду верхньої щелепи в оперованих хворих із наскрізними 

незрощеннями верхньої губи та піднебіння. 

3. Розпрацювати метод схематичної візуалізації деформацій зубних рядів 

верхньої та нижньої щелеп у їх співвідношенні у хворих із вродженими 

незрощеннями верхньої губи та піднебіння та класифікувати їх за ступенями 

важкості. 

4. На підставі узагальнення морфометричних характеристик виявлених 

деформацій зубного ряду верхньої щелепи і прикусу у хворих із вродженими 
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незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань 

опрацювати показання до вибору ортопедичних методів їх лікування. 

5. Науково обґрунтувати оптимальні варіанти ортопедичного лікування 

хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння в період 

постійного прикусу. 

 Об’єкт дослідження - зубощелепні деформації у підлітків і дорослих із 

вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння. 
 Предмет дослідження - зубощелепна система пацієнтів із вродженими 

незрощеннями верхньої губи та піднебіння. 
 Методи дослідження : стоматологічні загальноклінічні – для вивчення 

стану зубів, зубних рядів та прикусу; морфометричні – вивчення діагностичних 

контрольних моделей щелеп для з’ясування характерних морфометричних 

особливостей виявлених деформацій; фотодокументування – для створення бази 

даних обстеження хворих з наступним їх опрацюванням морфометричними 

методами; статистичні – для оцінки вірогідності отриманих результатів. 
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено комплексне 

вивчення вікових особливостей динаміки формування деформацій зубного ряду 

верхньої щелепи у хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння 

у післяопераційний період. Виявлено, що у хворих із однобічними ВНВГП довжина 

переднього відрізка верхньої щелепи збільшена у ранній період зміни зубів з 

подальшим її зменшенням у старші вікові періоди від 2 до 4 мм (p<0,05) порівняно з 

нормою. У хворих з двобічними ВНВГП зменшення довжини фронтального відрізка 

верхньої щелепи сягає 10 мм і більше (p<0,05) порівняно з нормою. 

Уперше визначені та систематизовані деформації зубного ряду верхньої 

щелепи та ступінь їх важкості у хворих із вродженими незрощеннями верхньої 

губи та піднебіння залежно від видів незрощення. Для хворих із однобічними 

ВНВГП характерним є розширення верхнього зубного ряду на рівні 14(54)...24(64) 

зубів у віці до 9-10 років та поступове його звуження на цьому рівні у наступні 

вікові періоди (p<0,05). Ширина верхнього зубного ряду на рівні 16...26 зубів у 

всіх вікових групах, за деякими виключеннями, залишається більшою за ширину 

нормального зубного ряду (p<0,05). У хворих із двобічними ВНВГП характерним 

є звуження зубного ряду верхньої щелепи на рівні 14(54)...24(64) зубів у 

порівнянні з нормою починаючи з 9 років із наступним утриманням такого 

звуження у наступні вікові періоди (p≤0,05). Ширина зубного ряду на рівні 

16...26 зубів у всі вікові періоди перебуває у відносній рівновазі з шириною 

нормального зубного ряду з деякими відхиленнями або у бік незначного 

звуження, або незначного розширення (p≥0,05). 

Розпрацьований та науково обґрунтований метод схематичної візуалізації 

деформацій зубних рядів верхньої та нижньої щелеп у їх співвідношенні, на 

підставі якого виявлені деформації, класифіковані залежно від їх важкості. 

На підставі отриманих даних опрацьовані, науково обґрунтовані та клінічно 

підтверджені показання до вибору ортопедичних методів лікування хворих із 

вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційно-

пластичних втручань залежно від важкості деформацій. 
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Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджено на галузевому рівні шляхом видання інформаційного 

листа МОЗ України № 261 – 2017 “Метод візуалізації деформацій зубних рядів 

хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння для оцінки їх 

важкості”; впроваджено у клінічну практику та навчальний процес кафедри 

ортопедичної стоматології та відділення ортопедичної стоматології №1 та №2 

Стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, кафедри ортопедичної стоматології Івано-

Франківського національного медичного університету, кафедри ортопедичної 

стоматології Буковинського державного медичного університету, кафедри 

стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика, кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією Вищого 

державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна 

академія», кафедри ортопедичної стоматології та стоматологічного відділення 

Університетського стоматологічного центру Харківського національного 

медичного університету, що підтверджено відповідними актами впровадження. 

 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням автора. Викладені в роботі матеріали, їх аналіз, 

трактування та узагальнення є самостійним внеском здобувача у вирішенні 

поставлених завдань, виконані на кафедрі ортопедичної стоматології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. Автор 

самостійно здійснив інформаційний пошук за темою дисертаційної роботи, 

проаналізував та систематизував літературу з досліджуваної проблеми. Під 

керівництвом наукового керівника сформульовані мета та завдання дослідження. 

Усі клінічні, морфометричні дослідження та математичне обчислення, аналіз і 

узагальнення результатів, обґрунтування та формулювання висновків роботи, 

розпрацювання практичних рекомендацій виконані автором самостійно. У 

наукових роботах, які опубліковані у співавторстві, основні ідеї, фактичний 

матеріал та наукові положення належать автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

наукових досліджень викладено та обговорено на засіданнях кафедри 

ортопедичної стоматології та вченій раді стоматологічного факультету 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; на 

Miedzynarodowe symposium naukowo-szkoleniowe “Kompleksowe leczenie wad 

rozszczepowych”, (Lublin, 2012 r.); на 2-ій загальноуніверситетській науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Контроверсійні питання 

сучасної клінічної медицини»., (м. Львів, 2013 р.); на ХV Конґресі СФУЛТ., 

(м. Чернівці, 2014 р.); на науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в сучасній стоматології», (м. Івано-Франківськ, 2015 р.); 

на VI міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, (м. Вінниця, 

2015 р.); на міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

стоматології» присвяченій 90–річчю з дня народження доктора медичних наук 

Е.Я. Вареса, (м. Львів, 2015 р.); на науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології», (м. Івано-
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Франківськ, 2016 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

принципи планування стоматологічного лікування», (м. Запоріжжя, 2016 р.); на 

симпозіумі лікарів стоматологів-ортопедів України VII (XIV) з’їзду Асоціації 

стоматологів України, (м. Львів, 2016 р.); на науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Львівська школа ортопедичної стоматології: Традиції, 

здобутки та перспективи» з нагоди 55-річчя кафедри ортопедичної стоматології та 

на честь 75-річчя професора В.Ф. Макєєва, (м. Львів, 2016 р.). 

   Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 5 статей 

у наукових фахових періодичних виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 1 

стаття в англомовному іноземному виданні, 8 статей у збірниках наукових праць, 

матеріалах і тезах конференцій, видано 1 інформаційний лист МОЗ України. 

 Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

204 сторінках друкованого тексту, з яких 103 сторінки займає основний зміст, і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 

3 розділів власних досліджень, висновків, списку використаних джерел, який 

містить 296 найменувань, із них 167 кирилицею, 129 латиною, додатків. Робота 

ілюстрована 77 рисунками та містить 14 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. У процесі дослідження обстежено 

77 хворих віком від 6 до 32 років із ВНВГП після завершення пластичних операцій 

закриття вроджених дефектів. Розподіл обстежених на групи дослідження (табл. 1)  

здійснений  за  періодами  формування  прикусу  (Хорошилкина  Ф.Я.,  Персин  Л.С.) 
 

Таблиця 1 – Розподіл обстежених хворих за видами незрощення та періодами 

формування прикусу 

Періоди формування 

прикусу 

Правобічне Лівобічне Двобічне Всього 

ч ж ч ж ч ж n % 

6-8 років. 

Ранній змінний прикус 
1 0 3 2 1 2 9 11,69 

9-12 років. 

Пізній змінний прикус 
5 0 10 2 1 2 20 25,97 

13-18 років.  

Формування 

постійного прикусу 

5 4 5 3 8 5 30 38,96 

19-24 років.  

Доформовування 

постійного прикусу 

3 1 3 3 2 2 14 18,18 

25 років і >.  

Сформований 

постійний прикус 

0 0 1 2 0 1 4 5,19 

Всього 
14 5 22 12 12 12 

77 100 
18,18 6,49 28,57 15,58 15,58 15,58 
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та видами незрощення. Із 77 обстежених 53 були із однобічними ВНВГП (19 із 

правобічним, 34 – з лівобічним) і 24 – із двобічними. Серед однобічних незрощень 

переважали особи чоловічої статі – 36 проти 17 осіб жіночої статі. При двобічних 

незрощеннях гендерний розподіл був рівномірним. Найбільша кількість 

обстежених припадала на період пізнього змінного прикусу – 25,97%, період 

формування постійного прикусу – 38,96% та період доформовування постійного 

прикусу – 18,18%. 

Клінічні методи дослідження включали оцінку симетричності та 

пропорційності обличчя та його складових, післяопераційних рубцевих змін 

верхньої губи та її рухомість, деформацій носа та співвідношення його крил за 

горизонталлю. При внутрішньоротовому огляді оцінювався стан м’яких тканин, 

місця прикріплення вуздечок губ, особливо верхньої, язика, наявність 

післяопераційних дефектів альвеолярного відростка та піднебіння. Особливу 

увагу звертали на глибину передсінку рота у фронтальній ділянці верхньої 

щелепи та наявність у цій ділянці післяопераційних рубців. Визначали кількість і 

форму зубів, величину їх коронок, їх розташування у зубному ряді та наявність 

місця для прорізування, відповідність зубної формули віку пацієнта, форму 

зубних дуг обох щелеп, характер перекриття зубів у фронтальній, сагітальній та 

трансверзальній площинах, наявність або відсутність фіксованого прикусу. 

У всіх обстежених отримані контрольні моделі верхньої та нижньої щелеп з 

визначенням і фіксацією центральної оклюзії з наступним гіпсуванням моделей в 

артикуляторі. 

Враховуючи, що пацієнти перебували під динамічним спостереженням 

протягом 2-4 років, контрольні моделі отримувалися і досліджувалися протягом 

всього періоду. Таким чином, загальна кількість досліджених моделей верхньої 

щелепи, отриманих у 77 пацієнтів, склала 112 моделей. 

Аналіз діагностичних моделей включав загальну оцінку стану зубів і зубних 

рядів; вивчення ширини зубних рядів за A. Pont у порівнянні з показниками 

норми, розрахованими за A. Pont з поправкою H. Linder і G. Hart. За відсутності на 

верхній щелепі чотирьох різців за відправну величину бралася сума чотирьох 

різців нижньої щелепи з поправками Tonn; визначення довжини фронтальної 

ділянки верхньої щелепи за G. Korkhaus; математичне визначення симетрії (або 

асиметрії) правої і лівої частин зубного ряду залежно від віку, статі та видів 

незрощення верхньої щелепи. 

Аналіз визначення симетрії (асиметрії) зубного ряду верхньої щелепи за 

контрольними моделями у осіб із ВНВГП ускладнене тим, що зуби у цих хворих 

зміщуються не лише за віссю симетрії, а і за сагітальним напрямком, 

переміщуючись разом із фрагментами незрощеної щелепи. Саме тому нами 

запропонована методика визначення симетрії верхнього зубного ряду у хворих із 

ВНВГП за масштабними фотографіями, яка полягає у наступному: контрольну 

модель верхньої щелепи фотографували із застосуванням фотокамери Sony DSC-

T10, яка була зафіксована на стандартному штативі строго паралельно до робочої 

поверхні, на якій розташовували контрольну модель; після фотодокументування 

моделі верхньої щелепи за допомогою комп’ютерної програми Adobe 
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Photoshop CS її зображення дзеркально оберталося і накладалося на фотографію 

зубного ряду нижньої щелепи у співвідношенні центральної оклюзії. Попередньо 

фотографія верхньої щелепи робилася напівпрозорою. Наступним у 

комп’ютерному інтерфейсі здійснювалося маркування кожного зуба верхньої 

щелепи, наприклад, синім кольором, а кожного зуба нижньої щелепи, наприклад, 

– зеленим. 

Зображення вносилося у комп’ютерну програму Microsoft Word 2010, де 

промарковані зуби верхньої щелепи з’єднувалися синіми лініями, а нижньої – 

зеленими. Також проводилося маркування серединної лінії чорним кольором і 

калібрація масштабу блакитним кольором. Завершальним етапом була фіксація 

отриманого зображення конфігурації зубних рядів і вилучення зображення-тла. 

За такими зображеннями, на які нанесена лінія масштабу, є можливість 

чітко визначити ступінь невідповідності співвідношень між верхнім і нижнім 

зубними рядами, за необхідності обчислити величини невідповідностей, 

опрацювати їх типізацію та попередньо визначити ортопедичну конструкцію, 

найбільш придатну для конкретного хворого. 

За ортопантомограмами визначали наявність або відсутність ретенованих і 

надкомплектних зубів, їх кількість; наявність дефектів верхньої щелепи, їх 

розташування; неспівпадіння серединної лінії між медіальними верхніми і 

нижніми різцями; нахил зубів, що обмежують дефект у ділянці незрощення; стан 

зубів та періапікальних тканин; затримку прорізування зубів. При аналізі 

ортопантомограм щелеп хворих, у яких у подальшому здійснювалося 

ортопедичне лікування застосована методика И.В. Фоменко (2011) та 

модифікована нами власна методика розшифрування реперних ліній, нанесених 

на ортопантомограмі, які дозволяли здійснювати оцінку розмірів верхньої щелепи 

і положення окремих зубів. Відповідно до неї, як основну горизонтальну площину 

застосовували лінію, що сполучає нижні краї схилів суглобових горбків (Т-Т). 

Першу (серединну) вертикальну лінію будували, опускаючи перпендикуляр від 

середини лінії Т- Т, і позначали як лінію естетичного центру (М). Переважно ця 

лінія проходила між медіальними різцями нижньої щелепи. Вертикаль (PTV) або 

крилоподібна вертикальна площина будувалась як перпендикуляр до 

франкфуртської горизонталі з точки Pt, що міститься на перетині нижнього краю 

круглого отвору і задньої стінки крило-верхньощелепної щілини. 

У складних випадках деформацій за показаннями проводилася комп’ютерна 

томографія верхньої щелепи із 3D відтворенням та бічна телерентгенографія з її 

аналізом. 

Статистична обробка отриманих результатів здійснена на персональному 

комп’ютері Asus Intel Core i5-6200U у програмі для статистичного аналізу SPSS 

software (version 13.0, SPSS; Chicago, IL). Для оцінки вірогідності відмінностей 

між показниками і статистичного порівняння груп даних використаний 

параметричний t-критерій Стьюдента, а також критерії Манна-Уїтні. Розбіжності 

отриманих результатів вважали статистично достовірними з вірогідністю не 

менше 95% (р<0,05). 
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Результати дослідження та їх обговорення. У результаті проведеного 

дослідження динаміки формування деформацій у осіб чоловічої статі із 

правобічними ВНВГП у післяопераційний період виявлено, що зубний ряд 

верхньої щелепи означеної категорії хворих перебуває як у стадії звуження в 7, 

12, 15 та 21 рік (p<0,05), так і в стадії розширення в 9, 13, 19 років (p<0,05), на 

відміну від вікової норми, де спочатку спостерігається плавне розширення 

верхнього зубного ряду з наступним його звуженням, починаючи з 19 років. 

Визначення ширини зубного ряду верхньої щелепи у осіб жіночої статі з 

правобічними ВНВГП засвідчує наближено ті ж самі особливості формування 

деформацій верхнього зубного ряду, проте із-за малої кількості осіб цієї групи 

детальне статистичне опрацювання отриманих величин не є можливим. 

Порівняльним дослідженням виявлені наступні особливості формування 

ширини верхнього зубного ряду (за Поном) у осіб чоловічої статі із лівобічними 

ВНВГП у післяопераційному період: 

• у віці від 6 до 9 років зубний ряд верхньої щелепи в оперованих хворих з 

лівобічним незрощенням верхньої губи і піднебінням є ширшим (на рівні 

14(54)…24(64) та 16…26 зубів) за ширину зубного ряду верхньої щелепи у нормі 

(p<0,05). Так ширина зубного ряду у пацієнтів з патологією у 7 років на рівні 

14(54)…24(64) зубів склала 41,18±1,59 при нормі 31,76±0; у віці 9 років – 

42,69±3,51 проти норми 36,99±1,07, а на рівні 16…26 зубів – 53,72±2,53 проти 

норми 48,39±1,39; 

• у віці 10 років відбувається певне зменшення ширини верхнього зубного 

ряду на рівні 14(54)…24(64) зубів – 31,74±3,89 у порівнянні з нормою 

(34,12±0,83); у той же час на рівні 16...26 зубів ширина зубного ряду залишається 

збільшеною (50,29±3,56 проти норми 44,62±1,08); 

• у віці 11 років зберігається звуження зубного ряду на рівні 14...24 зубів 

(32,87±1,89 проти норми 37,34±1,19, p<0,05) та незначне його розширення на рівні 

16...26 зубів (51,46±0,77 проти норми 48,83±1,56, p>0,05); 

• після 12-13 років загальна ширина верхнього зубного ряду на рівні 14...24 

зубів стабілізується щодо показників ширини зубного ряду в нормі з деякими 

коливаннями в бік зменшення або збільшення в межах статистичної похибки 

(p>0,05). Так, у 12 років ширина верхнього зубного ряду у пацієнтів з патологією 

на рівні 14...24 зубів дорівнює 34,67±3,38 при нормі 34,94±0; у 13 років – 

38,89±2,35 при нормі 36,12±2,0; у 14 років – 34,38±0,69 при нормі 36,0±0,06; у 15 

років – 39,47±2,33 при нормі 35,72±1,39; у 17 років – 40,75±2,05 при нормі 

36,78±1,76; у 20 років – 33,75±3,85 при нормі 35,76±4,0; у 22 роки – 39,59±1,53 

при нормі 37,35±2,41. 

• ширина зубного ряду верхньої щелепи на рівні 16...26 зубів у хворих з 

означеною патологією у всіх вікових групах залишається ширшою за норму 

(p<0,001). Так, у віці 9 років вона дорівнює 53,72±2,53 при нормі 48,39±1,39; у 10 

років – 50,29±3,50 при нормі 44,62±1,08; в 11 років – 51,46±0,77 при нормі 

48,83±1,56; у 12 років – 46,75±4,92 при нормі 45,69±0; у 13 років – 52,03±3,96 при 

нормі 47,24±2,62; у 14 років – 49,09±0,53 при нормі 47,08±1,39; у 15 років – 
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54,37±3,15 при нормі 46,72±1,82; у 17 років – 56,21±2,58 при нормі 48,10±2,30; у 

22 роки – 51,87±2,05 при нормі 48,85±3,16. 

Враховуючи значний середньостатистичний розкид показників ширини 

зубного ряду у віці від 17 до 22 років, можна припустити деяку стабілізацію 

ширини зубного ряду на рівні 16...26 зубів у порівнянні з нормою (p>0,05). 

У групі обстежених осіб жіночої статі, оперованих з приводу лівобічних 

ВНВГП, визначення ширини верхніх зубних рядів здійснено за 19-ма 

контрольними моделями. З причини нечисленної групи обстеження, статистичне 

опрацювання проведено тільки в групах 8, 9, 10, 11 та 14 років, кількість хворих у 

яких склала в межах 2-3 осіб. Вік від 15 до 26 років представлений тільки по одній 

особі, з виключенням наступних років: 17, 20, 23, 24 роки. Проте навіть такий 

обмежений статистичний аналіз засвідчив, що: 

• у віці 8 років спостерігається певне збільшення ширини верхнього зубного 

ряду на рівні 14(54)...24(64) зубів (39,95±0 проти норми 36,12±1,18); у 9-14 років 

відбувається зменшення ширини (p<0,05); 

• ширина зубного ряду верхньої щелепи на рівні 16...26 зубів залишається 

більшою за норму протягом від 8 до 14 років (p<0,05); відповідно у 8 років 

ширина склала 51,82±2,87 проти норми 47,23±1,54; у 9 років – 53,49±0 проти 

норми 47,23±1,54; у 10 років – 49,57±1,72 проти норми 47,23±1,54; в 11 років – 

50,25±0,89 проти норми 48,83±2,08; у 14 років – 49,01±2,26 проти норми 

46,41±0,36. 

Дослідженнями вікової динаміки ширини зубного ряду верхньої щелепи в 

оперованих осіб чоловічої статі із двобічними ВНВГП виявлено, що ширина 

зубного ряду на рівні 14(54)...24(64) зубів у 9, 14 та 16 років була меншою у 

порівнянні з нормою (p0,05): 9 років – 32,45±1,54 проти норми 38,47±2,71; 14 

років – 28,51±3,24 проти норми 36,12±0,36; 16 років – 31,06±4,91 проти норми 

38,19±1,54; а в 18 років перебувала у відносній відповідності. У подальших роках 

у поодиноких досліджених пацієнтів це співвідношення коливалося як у бік 

зменшення, так і у бік збільшення. 

Ширина зубного ряду на рівні 16...26 зубів протягом статистично 

опрацьованого вікового періоду перебувала у відносній рівновазі з шириною 

зубного ряду в нормі (p0,05) з незначним збільшенням цієї ширини у 

поодиноких дослідженнях пацієнтів у віці від 19 до 22 років. 

Дослідження вікової динаміки ширини зубного ряду верхньої щелепи в 

оперованих осіб жіночої статі із двобічними ВНВГП виявили: 

• у двох поодиноких спостереженнях у 8 та 9 років ширина зубного ряду на 

рівні 14(54)...24(64) зубів була більшою за норму; 

• в 11 років спостерігається зменшення ширини зубного ряду на рівні 

14(54)...24(64) зубів: 33,84±0,56 проти норми 35,71±2,42; 

• у 15 років зменшення ширини на цьому рівні стає ще більшим: 32,76±2,65 

проти норми 38,88±3,94 (p<0,05); 

• фактична ширина зубного ряду на рівні 16...26 зубів у 12 та 15 років 

відповідає ширині нормального зубного ряду в межах статистичної похибки, 
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проте в 16-19 років стає ширшою за норму (53,67±2,36 проти норми 44,62±1,08, 

p≤0,05). 

Важливим при аналізі динаміки змін ширини зубного ряду верхньої щелепи 

є визначення, за рахунок яких фрагментів незрощеної верхньої щелепи вони 

відбуваються, що було встановлено нами шляхом визначення симетричності у 

віковій динаміці. 

Аналіз симетрії правої і лівої половин зубного ряду та довжини фронтальної 

ділянки верхньої щелепи у порівнянні з нормою у оперованих осіб чоловічої статі 

із правобічними ВНВГП дав наступний ркзультат: вже у 9 років звуження 

верхнього зубного ряду відбувається за рахунок правого сегмента зубного ряду 

(бік ураження). Так, з правого боку на рівні ікл ширина правої половини зубного 

ряду дорівнює 17,12±1,50 проти лівої половини 19,58±1,96, у той час як 

симетричні співвідношення визначених величин на рівні 54...64, 55...65 і 16...26 

зубів відповідають одна одній у межах статистичної похибки. 

В 11 років асиметричне співвідношення на рівні 13...23 зубів 

поглиблюється: правий бік 14,96±0 проти лівого 18,11±0,72. У той же час 

співвідношення правої і лівої половин верхнього зубного ряду на рівні 

14(54)...24(64), 15(55)...25(65) та 16...26 зубів у межах статистичної похибки 

залишається наближено симетричним. 

По досягненні 15-тирічного віку переміщення до середини малого (правого) 

сегмента верхньої щелепи посилюється і відбувається на рівні не тільки 13...23 

зубів (права – 13,63±0,55 проти лівої – 17,01±2,49) а і на рівні зубів 14...24 (права 

– 9,34±3,01 проти лівої – 18,98±3,68), 15...25 (права – 13,15±0,07 проти лівої  - 

18,29±8,38), 16...26 (права – 19,91±0 проти лівої – 25,79±4,14) та 17...27 (права – 

25,28±2,06 проти лівої – 29,99±2,59). Така ж тенденція зберігається і у 17-

тирічному віці. 

Характерною ознакою для всіх вікових груп цієї категорії хворих є 

зменшення довжини фронтальної частини верхньої щелепи. Так у 9 років 

середньо вирахувана довжина фронтальної ділянки верхньої щелепи дорівнювала 

17,67±0,71 при нормі 19,54±0,51 (p<0,05); в 11 років обрахована величина цієї 

ділянки верхньої щелепи дорівнювала 17,17±2,05 при нормі 20,53±0,72 (p<0,05); у 

12 років: 14,58±3,37 при нормі 20,91±0,22 (p<0,05); у 15 років: 17,38±2,95 при 

нормі 20,69±0,44 (p<0,05); у 17 років: 16,41±2,14 при нормі 19,63±1,50 (p<0,05). 

Невелика кількість осіб жіночої статі із правобічними ВНВГП (всього 6 

осіб) не дозволила детально оцінити особливості симетричності будови верхнього 

зубного ряду в динаміці. Проте навіть при аналізі цієї малочисельної групи 

визначається чітка тенденція порушення симетрії за рахунок переміщення малого 

фрагмента (правого) верхньої щелепи досередини. Так вже в 13 років на рівні 

13...23 зубів розмір правої половини верхнього зубного ряду дорівнював 6,35±0,12 

у порівнянні з лівою – 12,47±1,11; на рівні 14...24 зубів: права половина – 

11,56±0,33, ліва – 17,08±0,62; на рівні 15...25 зубів: права – 7,44±0 проти лівої 

21,54±0,17; на рівні 16...26 зубів: права – 17,7±0, ліва – 25,29±0,29. Подібна 

тенденція зберігається і серед поодиноких хворих, які були обстежені у віці 14, 

16, 17 та 19 років. Довжина переднього відрізка верхньої щелепи у всіх 
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дослідженнях була меншою за нормативні показники (p<0,05). У 13 років ця 

величина дорівнювала 12,83±0,13 проти норми 20,25±0 (p<0,05). 

При визначенні симетричної відповідності правої і лівої половин верхнього 

зубного ряду осіб чоловічої статі із лівобічними ВНВГП у віковому аспекті 

виявлені наступні особливості: у 7 років симетричність правої і лівої половин 

верхнього зубного ряду перебувають у межах статистичної вірогідності на рівні 

всіх пар зубів (53...63, 54...64, 55...65) та відповідають одна одній. 

У 9 років на лівому боці (уражений бік) верхнього зубного ряду виявлено 

порушення симетрії за рахунок його збільшення (ліва половина – 20,15±0,67 

проти правої 18,48±0,62) при збереженні однакової величини між правою і лівою 

половинами на рівні 54...64, 55...65 і 16...26 зубів у межах статистичної 

вірогідності. 

У 10 років виявлено порушення симетрії за рахунок зменшення величин з 

лівого боку на рівні 14(54)...24(64) зубів (ліва – 12,58±1,97 проти правої – 

19,16±1,94) та зубів 55...65 (ліва – 19,53±2,66 проти правої – 22,10±2,19) при 

збереженні симетрії на рівні 16...26 зубів. 

В 11 років асиметрія за рахунок лівої половини верхнього зубного ряду 

посилюється. Так на рівні 13(53)...23(63) зубів ці величини складають: зліва – 

15,42±0 проти правої – 18,62±0,89; на рівні 14(54)...24(64) зубів: ліва – 14,55±1,04 

проти правої – 18,16±1,42; на рівні 15(55)...25(65) зубів: ліва – 20,38±0,70 проти 

правої – 21,84±1,34 і відзначається тенденція до зменшення цієї величини на рівні 

16...26 зубів також зліва (ліва – 25,34±0,35 проти правої – 26,0±0,75). 

У 12 років асиметрія верхнього зубного ряду за рахунок зменшення величин 

на ураженому (лівому) боці зберігається на рівні 13...23, 14...24 і 15...25 зубів і в 

цій віковій категорії розповсюджується на рівень 16...26 зубів (ліва – 21,09±2,93 

проти правої 25,63±2,41). 

У 13 років порушення симетрії верхнього зубного ряду за рахунок його 

лівого сегмента щодо серединної лінії зберігається і дещо посилюється на рівні 

13...23 зубів (ліва – 8,83±0 проти правої – 17,19±0,69) при збереженні 

симетричності на рівні молярів у межах статистичної вірогідності. 

Починаючи з 14 років, виявлена цікава ситуація, коли величини лівої 

половини зубного ряду на рівні 13...23, 14...24 та 15...25 зубів (уражений бік) були 

більшими за величини правої половини (неуражений бік) при збереженій симетрії 

на рівні 16...26, 17...27 зубів у межах статистичної вірогідності. Припускаємо, що 

це, можливо, відбувається за рахунок прорізування ікл та премолярів на 

ураженому боці більш вестибулярно із-за нестачі місця для їх розташування на 

ураженій частині верхньої щелепи. 

У 15 і 17 років симетричність зубного ряду перебуває у межах статистичної 

вірогідності величин правого і лівого боків верхнього зубного ряду. 

Довжина переднього відрізка верхньої щелепи в осіб чоловічої статі із 

лівобічними ВНВГП також має динамічний характер за віком. Так, у 7 років 

довжина переднього відрізка верхньої щелепи у цієї групи хворих є більшою за 

норму (20,35±0,68 проти норми 16,86±0, p<0,05) з подальшим зменшенням цієї 

величини у наступні вікові періоди від 2 до 4 мм (p<0,001). 
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В осіб жіночої статі із лівобічними ВНВГП з достатнім ступенем 

вірогідності опрацьовані величини симетрії правої і лівої половин верхнього 

зубного тільки у віці 14 років. Виявлено, що у цьому віці спостерігається 

порушення симетрії верхнього зубного ряду за рахунок зменшення величин 

ураженого боку на рівні 13...23 зубів (ліва – 13,76±4,79 проти правої 15,05±2,23) 

та збереження симетрії в межах статистичної вірогідності на рівні інших зубів. У 

більш старшому віці у поодиноких спостереженнях виявлені тенденції зменшення 

величин щодо серединної лінії на боці ураження, які виявлені у пацієнтів 

чоловічої статі з цією ж патологією. 

Довжина переднього відрізка верхньої щелепи у осіб жіночої статі із 

лівобічними ВНВГП була меншою за норму в межах від 2 до 4 мм (p<0,001). 

При аналізі симетрії правої і лівої половин зубного ряду та довжини 

фронтальної ділянки верхньої щелепи у порівнянні з нормою в оперованих хворих 

із двобічними ВНВГП встановлено. що неможливо чітко означити вікову 

динаміку порушень симетрії, адже ці величини можуть мінятися як з правого так і 

з лівого боків у різні вікові періоди. Це, можливо, пояснюється як видами 

операційних втручань так і особливостями та послідовністю прорізування зубів 

від молярів до ікл. У той же час привертає увагу значне зменшення довжини 

фронтального відрізка верхньої щелепи чоловіків, яке сягає 10 мм і більше 

(p<0,001). У жінок з цим же видом вродженої патології спостерігається аналогічна 

ситуація щодо симетрії, а довжина переднього відрізка верхньої щелепи є 

зменшеною від норми від 3 до 10 мм (p<0,05). 

На підставі аналізу виявлених деформацій верхнього зубного ряду у його 

співвідношенні до нижнього зубного ряду за запропонованим нами методом вони, 

з точки зору ортопеда-стоматолога, поділені на дві категорії, а саме: 

• деформації, усунення яких ортопедичними методами може бути здійснено 

шляхом застосування незнімних конструкцій зубних протезів; 

• деформації, усунення яких ортопедичними методами може бути здійснено 

лише шляхом застосування комбінованих зубних протезів. 

Окрему групу складали хворі з наявними залишковими дефектами 

піднебіння при відмові пацієнта від ліквідації їх хірургічним шляхом, у яких 

ортопедична конструкція повинна забезпечити перекриття цього дефекту. 

За означеною методикою здійснений аналіз співвідношення зубних рядів 

верхньої і нижньої щелеп при їх розташуванні у центральному співвідношенні у 

36 дорослих хворих із ВНВГП, із них у 24 з однобічними і у 12 із двобічними 

незрощеннями і яким на кінцевому етапі лікування проведена ортопедична 

реабілітація із застосуванням, за клінічними показами, незнімної або комбінованої 

(незнімна + знімна) ортопедичної конструкції. 

Серед 24-х хворих із однобічними ВНВГП у 15-тьох застосовані незнімні 

ортопедичні конструкції (62,5%). Характеризуючи співвідношення зубних рядів 

означеної групи хворих, варто зазначити, що у всіх випадках ці співвідношення не 

відповідають співвідношенню зубних рядів при ортогнатичному прикусі. У всіх 

пацієнтів виявлена невідповідність цих співвідношень як у фронтальній, так і в 

бічних ділянках, яка полягала у звуженні верхнього зубного ряду та його 
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недорозвитку у фронтальній ділянці, що призводило до його спотворення, яке 

посилювалося аномалійно прорізаними зубами. Ці спотворення у кожного з 

пацієнтів мали свої індивідуальні риси, проте для всіх з них було характерним те, 

що невідповідності між зубними рядами щелеп у фронтальній і бічних ділянках 

перебували в межах максимум 3-ох мм, і це було одним із критеріїв, яке вказувало 

на можливість реабілітації цих пацієнтів із застосуванням незнімних 

ортопедичних конструкцій. 

Серед 12-ти пацієнтів із двобічними ВНВГП незнімні ортопедичні 

конструкції застосовані у 6-ти із них (50,0%). Аналіз співвідношень конфігурацій 

зубних рядів у цієї групи хворих виявив більш виражені порушення, ніж у 

пацієнтів з однобічними незрощеннями, проте вони перебували в межах 

невідповідності до 3-4 мм, що, враховуючи наявність майже всіх прорізаних 

постійних зубів, дозволяло застосувати незнімні ортопедичні конструкції. Варто 

зазначити, що найбільш виражена невідповідність співвідношень була 

притаманна фронтальній ділянці, і це вказувало на недорозвиток верхньої щелепи. 

Серед 24-х пацієнтів із однобічними ВНВГП у 9-ти пацієнтів застосовані 

комбіновані конструкції (37,5%). Аналіз співвідношення конфігурацій зубних рядів 

у цих пацієнтів виявив значні невідповідності як у фронтальній, так і в бічних 

ділянках, які перевищували 3 мм, а в окремих випадках сягали 6-ти мм. Характерним 

було значне спотворення верхнього зубного ряду за рахунок суттєвого переміщення 

малого фрагменту верхньої щелепи досередини. Аномалії зубних рядів 

ускладнювалися аномалійно прорізаними зубами або їх передчасною втратою. Отже, 

вирішити проблему ортопедичної реабілітації таких пацієнтів тільки незнімними 

конструкціями було неможливо, так як їх конструктивні можливості не могли 

забезпечити виповнення верхнього зубного ряду до можливостей його контакту з 

нижнім зубним рядом, і це потребувало застосування незнімної частини, яка 

забезпечувала б опору і фіксацію для знімної частини ортопедичної конструкції. 

Серед 12-ти пацієнтів із двобічними ВНВГП комбіновані ортопедичні 

конструкції застосовані у 6-ти із них (50,0%). Для цієї групи хворих були 

характерні значні спотворення верхнього зубного ряду, яким були притаманні як 

його звуження, так і різко виражена невідповідність у фронтальній ділянці, яка 

сягала до 8-9 мм і, у деяких хворих ускладнювалася втраченою міжщелепною 

кісткою внаслідок неадекватних операційних втручань. Для досягнення 

естетичного та функціонального успіху в ортопедичній реабілітації таких хворих 

необхідним було застосування комбінованих ортопедичних конструкцій, які б 

забезпечували оптимальне співвідношення між зубними рядами. 

Клінічна реалізація запропонованої методики вибору ортопедичної 

конструкції для функціональної та естетичної реабілітації хворих із ВНВГП з 

дефектами та деформаціями зубних рядів і щелеп у післяопераційному періоді 

залежно від виявлених співвідношень верхнього та нижнього зубних рядів із 

застосуванням незнімних конструкцій з об’ємним моделюванням ясенної частини, 

комбінованих конструкцій з незнімною і знімною частинами та об’ємним 

моделюванням базису і знімних обтуруючих конструкцій підтвердила її 

доцільність і ґрунтовність. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено нове вирішення науково-практичного 

завдання, яке полягає у підвищенні якості реабілітації хворих із вродженими 

незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційно-пластичних втручань 

шляхом вивчення особливостей формування деформацій зубощелепної системи та 

розпрацювання методів їх ортопедичного лікування. 

1. Вікові особливості динаміки формування деформацій зубного ряду верхньої 

щелепи у хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння після 

операцій для однобічних незрощень у віці 9-10 років характеризуються 

розширенням зубного ряду на рівні перших премолярів та поступовим звуженням 

у наступні вікові періоди (p<0,05). Ширина зубного ряду верхньої щелепи на рівні 

перших молярів у всіх вікових групах, за деякими виключеннями, залишається 

більшою за показники ширини нормального зубного ряду (p<0,05). Для динаміки 

формування деформацій верхнього зубного ряду у хворих із двобічним 

незрощенням після операцій характерним є звуження зубного ряду верхньої 

щелепи на рівні перших премолярів, починаючи з 9 років з його утриманням у 

наступні вікові періоди (p≤0,05); ширина зубного ряду на рівні перших молярів у 

всі вікові періоди перебуває у відносній відповідності до ширини нормального 

зубного ряду (p≥0,05). 

2. Визначено, що у ранній період змінного прикусу у хворих з однобічними 

вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння симетрія між правою і 

лівою половинами верхнього зубного ряду відповідають одна одній у межах 

статистичної вірогідності; у віковий період 9-11 років відбувається порушення 

симетрії на рівні перших премолярів за рахунок зміщення малого фрагмента 

верхньої щелепи (бік ураження) досередини зі збереженням симетричних 

співвідношень у межах статистичної вірогідності на рівні перших молярів; у 12-13 

років продовжується зміщення малого фрагменту верхньої щелепи досередини на 

рівні всіх зубів, у тому числі на рівні перших молярів. Зміна довжини переднього 

відрізка верхньої щелепи має динамічний характер за віком, а саме його 

збільшення у ранній період змінного прикусу, проте з подальшим його 

зменшенням у старші вікові періоди до 2-4 мм (p<0,05). 

3. У хворих із двобічними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після 

операційних втручань порушення симетрії верхнього зубного ряду є суто 

індивідуальними, так як величини зміщень фрагментів можуть мінятися як з 

правого, так і з лівого боків у різні вікові періоди, що, можливо, пояснюється як 

видами операційних втручань, так і особливостями та послідовністю прорізування 

зубів від молярів до ікл. Виявлено значне зменшення довжини фронтального 

відрізка верхньої щелепи, яке сягає 10 мм і більше (p<0,05). Визначені 

особливості динаміки формування зубощелепних деформацій верхньої щелепи у 

хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння у 

післяопераційному періоді необхідно враховувати при їх ортодонтичному та 

ортопедичному лікуванні. 
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4. Розпрацьований, науково обґрунтований та впроваджений діагностичний 

метод схематичної комп’ютерної візуалізації деформованого верхнього зубного 

ряду у його співвідношенні з нижнім зубним рядом у хворих із вродженими 

незрощеннями верхньої губи та піднебіння у післяопераційному періоді. 

5. На підставі запропонованого методу візуалізації зубних рядів хворих із 

вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння у післяопераційному 

періоді здійснене класифікування різних варіантів їх співвідношень за ступенем 

важкості та обґрунтований алгоритм прийняття рішень щодо обрання плану 

лікування і вибору ортопедичних конструкцій (незнімних або комбінованих) для 

їх протетичного лікування в період постійного прикусу, ефективність якого 

підтверджена клінічно. 
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губи та піднебіння після операційних втручань. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. - Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018.  

Дисертаційна робота присвячена підвищенню якості ортопедичної 

реабілітації хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння 

після операційно-пластичних втручань шляхом вивчення особливостей динаміки 

формування деформацій зубного ряду верхньої щелепи з різними формами 

наскрізних незрощень верхньої губи та піднебіння, визначення деформаційних 

порушень симетрії та довжини фронтальної ділянки зубного ряду верхньої 

щелепи, розпрацювання методу схематичної візуалізації деформацій зубних рядів 

верхньої та нижньої щелеп у їх співвідношенні та на підставі запропонованого 

методу розпрацювання класифікації виявлених деформацій за ступенем їх 

важкості, яка є підґрунтям для вибору оптимальних ортопедичних конструкцій 

для кожного конкретного хворого в процесі його протетичної реабілітації. На 

підставі узагальнення морфометричних характеристик виявлених деформацій 

зубного ряду верхньої щелепи і прикусу опрацьовані показання та обґрунтовані 

оптимальні варіанти ортопедичного лікування в період постійного прикусу 

різними видами протезних конструкцій. 

Здійснено визначення особливостей формування верхнього зубного ряду у 

пацієнтів із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння у 

післяопераційному періоді залежно від віку, видів незрощення та статі. 

Аналіз визначення симетрії (асиметрії) зубного ряду верхньої щелепи у осіб 

із вродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння виявив, що зуби у цих 

хворих зміщуються не лише за віссю симетрії, а і за сагітальним напрямком, 

переміщуючись разом із фрагментами незрощеної щелепи. Саме тому нами 

запропонована методика визначення симетрії верхнього зубного ряду у пацієнтів 

із ВНВГП за масштабними фотографіями. 
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Для вибору методу ортопедичного лікування і відповідно найбільш придатної 

для конкретного пацієнта ортопедичної конструкції важливою є можливість 

візуально-схематичної оцінки деформацій верхнього зубного ряду у його 

співвідношенні із нижнім зубним рядом у стані центрального співвідношення. У 

дисертаційній роботі представлена власна методика візуалізації деформацій зубних 

рядів, яка дає можливість чітко визначити ступінь невідповідності співвідношень 

між верхнім і нижнім зубними рядами, за необхідності обчислити величини 

невідповідностей, опрацювати їх типізацію та попередньо визначити ортопедичну 

конструкцію, найбільш придатну для конкретного хворого. 

Ключові слова: вроджені незрощення верхньої губи та піднебіння, 

зубощелепні деформації, методика візуалізації деформацій, ортопедична 

реабілітація, протезні конструкції, комплексне лікування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Олийнык А. Ю. Особенности ортопедического лечения больных с 

деформациями зубочелюстной системы при врожденных несращениях 

верхней губы и неба после операционных вмешательств. – На правах 

рукописи. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских 

наук за специальностью 14.01.22 – стоматология. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

Диссертационная работа посвящена повышению качества ортопедической 

реабилитации больных с врожденными несращениями верхней губы и неба после 

операционно-пластических вмешательств путем изучения особенностей динамики 

формирования деформаций зубного ряда верхней челюсти с различными формами 

сквозных несращений верхней губы и неба, определения деформационных 

нарушений симметрии и длины фронтального участка зубного ряда верхней 

челюсти, разработке метода схематической визуализации деформаций зубных рядов 

верхней и нижней челюстей в их соотношении и, на основании предложенного 

метода, разработке классификации выявленных деформаций по степени их тяжести, 

которая является основой для выбора оптимальных ортопедических конструкций 

для каждого конкретного больного в процессе его протетической реабилитации. На 

основании обобщения морфометрических характеристик выявленных деформаций 

зубного ряда верхней челюсти и прикуса разработаны показания и обоснованы 

оптимальные варианты ортопедического лечения в период постоянного прикуса 

различными видами протезных конструкций. 

Выявлены особенности формирования верхнего зубного ряда у пациентов с 

врожденными несращениями верхней губы и неба в послеоперационном периоде 

в зависимости от возраста, видов несращения и пола. 

Анализ определения симметрии (асимметрии) зубного ряда верхней 

челюсти у лиц с врожденными несращениями верхней губы и неба выявил, что 

зубы у этих больных смещаются не только по оси симметрии, но и за 

сагиттальным направлением, перемещаясь вместе с фрагментами несросщейся 

челюсти. Именно поэтому нами предложена методика определения симметрии 



 
 

19 

верхнего зубного ряда у пациентов с врожденными несращениями верхней губы и 

неба за масштабными фотографиями. 

Для выбора метода ортопедического лечения и, соответственно, наиболее 

подходящей для конкретного пациента ортопедической конструкции важна 

возможность визуально-схематической оценки деформаций верхнего зубного 

ряда в его соотношении с нижним зубным рядом в положении центрального 

соотношения. В диссертационной работе представлена методика визуализации 

деформаций зубных рядов, которая дает возможность четко определить степень 

несоответствия соотношения между верхним и нижним зубными рядами и 

предварительно выбрать ортопедическую конструкцию, наиболее подходящую 

для конкретного больного. 

Ключевые слова: врожденные несращения верхней губы и неба, 

зубочелюстные деформации, методика визуализации деформаций, 

ортопедическая реабилитация, протезные конструкции, комплексное лечение. 
 

ABSTRACT 
 

Oliynyk A.Yu. Peculiarities of orthopedic treatment of patients with 

deformations of the dento-jaw system with congenital clefts of the upper lip and 

palate following surgical interference. - On the rights of the manuscript. Dissertation 

for the degree of a candidate of medical sciences in specialty 14.01.22 - dentistry. - Lviv 

National Medical University named after Danylo Halytsky, Ministry of Health of 

Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is dedicated to improvement of the quality of orthopedic rehabilitation of 

patients with congenital clefts of the upper lip and palate following surgical-plastic 

interference by means of studying the dynamics of deformity formation of the tooth row of 

the upper jaw with different forms of transverse enlargements of the upper lip and palate, 

identifying deformation disturbances of symmetry and length of the front part of the tooth 

row of the upper jaw, developing a method of schematic visualization of  deformities of the 

tooth rows of the upper and lower jaws in their ratio and, according to the suggested method, 

making a classification of identified  deformities by the degree of their severity which is the 

basis to choose optimal orthopedic structures for each patient in the process of his prosthetic 

rehabilitation. Medical indications and optimal variants of orthopedic treatment in the period 

of constant occlusion by various types of prosthetic constructions have been developed and 

substantiated in accordance with generalization of morphometric characteristics of the 

identified deformations of the tooth row of the upper jaw and occlusion.  

77 patients with congenital clefts of the upper lip and palate after completion of 

plastic surgery on closure of birth defects (48 males and 29 females) have been 

examined; 53 out of them with one-sided clefts and 24 with two-sided clefts. The 

control samples of the upper and lower jaws with the definition and fixation of the 

central dental occlusion, which is followed by plastering the models in the articulator, 

were obtained from the examined patients.  

Formation specialities of the upper tooth row of the patients with congenital clefts 

of the upper lip and palate in the postoperational period, depending on the age, types of 

incompatibility and sex, were determined. 
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To choose the method of orthopedic treatment, and particularly the most suitable 

orthopedic construction for a specific patient, it is essential to conduct a visual-

schematic evaluation of deformities of the upper tooth row in comparison with the 

lower tooth row taking onto account the central ratio. 

The thesis presents a personal method of visualization of the deformities of tooth 

rows which gives an opportunity to identify the level of discrepancy ratio between the 

upper and lower tooth rows clearly, to estimate the size of discrepancies if it is 

necessary, to classify them and to identify the most suitable orthopedic construction for 

a specific patient in advance.  

The analysis of configuration ratio of the tooth rows of a patient with 

normognatic (orthognathic) occlusion has been made to prove the effectiveness of the 

suggested method. The obtained picture clearly shows the characteristic features of the 

orthognathic occlusion, particularly the covering of the teeth of the lower tooth row by 

the teeth of the upper tooth row both in the front and the side parts; it confirms the 

objectivity of the suggested method of estimating the ratio of tooth rows. 

The mentioned method was applied to 36 adults with congenital clefts of the 

upper lip and palate while analyzing the ratio of the tooth rows of the upper and lower 

jaws taking into consideration their central location ratio: 24 patients were with one-

sided through clefts and 12 patients with two-sided through clefts. Among 24 patients 

with one-sided clefts 15 were diagnosed to be able to use irremovable orthopedic 

constructions (62,5%), 9 patients – combined orthopedic constructions (37,5%); among 

12 patients with two-sided clefts 6 patients (50,0%) can use irremovable orthopedic 

constructions and 6 patients – combined orthopedic constructions (50,0%). The choice 

of constructions was based on the suggested method of visualization of tooth row 

deformities of the patients with the specified pathology. 

According to indications, orthopedic rehabilitation using irremovable or combined 

(irremovable + removable) orthopedic construction at the final stage of treatment was 

applied to 8 patients. A graphic analysis of the ratio of the tooth rows of the upper and 

lower jaws taking into consideration their central location ratio was conducted according to 

the suggested method and it revealed a possibility to produce irremovable constructions for 

5 patients. The conducted graphic analysis showed a necessity to produce a combined 

construction with removable and irremovable parts for 1 patient and also a necessity to 

produce an irremovable construction for 1 patient. However, irremovable prosthesis would 

not solve the problem of palate defect. The patient refused from the second surgical 

operation. A removable obturative denture with a cast metal basis, false teeth in the parts of 

tooth row deformities and a clamp fixing system was produced for the patient. 

Key words: congenital clefts of the upper lip and palate, tooth-jaw deformities, a 

technique of deformity visualization, orthopedic rehabilitation, prosthetic constructions, 

holiatry. 

 

Перелік умовних скорочень 

ВНВГП — вроджені незрощення верхньої губи та піднебіння 
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