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Актуальність теми дослідження. Вроджені розщілини верхньої губи, 

коміркового відростка, м'якого і твердого піднебіння складають 30-35% від 

усіх вад розвитку людини та в 17% випадків поєднуються з іншими 

вродженими аномаліями органів і тканин. Естетичні, морфологічні та 

функціональні порушення, які виникають при цьому, ведуть до погіршення 

механізму соціальної адаптації пацієнтів створюючи ряд медико-соціальних 

проблем. Крім того, зростає кількість дітей, які потребують покращення 

результатів відновлювальних операцій і ортодонтичного лікування в системі 

комплексної реабілітації, що вимагає постійного пошуку й впровадження 

нових методів. 

 Відомо, що ранні операції на піднебінні призводять до затримки росту 

верхньої щелепи, підсилюють її недорозвинення за рахунок пошкодження 

росткових зон і зближення фрагментів щелепи, а також до утворення 

післяопераційних рубців. У результаті проведеного хірургічного лікування  

відбувається наростання колапсу верхньої щелепи, а патологічні зміни 

верхньої зубоальвеолярної дуги стають чітко вираженими, що призводить до 

деформації середньої третини обличчя й дисгармонії розвитку лицевого 

скелету. Тому пошук нових підходів до лікування таких пацієнтів набуває 

все більшої актуальності. 

 Дисертація виконана згідно з комплексним планом наукових 

досліджень кафедри дитячої стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України» – "Розробка та удосконалення методів діагностики, 
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патогенетичного лікування і профілактики стоматологічних захворювань у 

дітей з соматичною патологією"(№ державної реєстрації 0115U000858), де 

автор була співвиконавцем окремого фрагменту вищезгаданої теми. 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.  

Матеріали дисертації ґрунтуються на результатах обстеження 62 

пацієнтів з вродженими вадами ЩЛО у віці від 6 до 10 років. У результаті з 

числа обстежених для дослідницької роботи були взяті 28 дітей з діагнозом 

звуження верхньої щелепи у трансверзальній площині з повною розщілиною 

піднебіння (ПРП) у віці від 6 до 9 років (ранній змінний прикус), після 

проведених вело - й уранопластики. 

Робота виконана на високому методичному рівні, використані сучасні 

методи дослідження.  Виконання дисертаційної роботи передбачало декілька 

етапів. Метою першого етапу були фізико-математичний розрахунок і 

біомеханічне моделювання конструкції, що дозволили обґрунтувати 

розробку конструкції знімного апарата. Наступний етап дисертаційної роботи 

включав комплекс клінічних, антропометричних, біометричних та 

цефалометричних досліджень які дали змогу провести діагностику та 

науково обґрунтувати і визначити  ефективність ортодонтичного лікування 

розробленим  апаратом. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, цілком обґрунтовані, об'єктивні, випливають зі змісту роботи. 

Достовірність наукових положень та висновків підтверджується верифіка-

цією результатів, отриманих в умовах численних перевірок на різних об'єктах 

дослідження, а також шляхом порівняння з контрольними групами хворих, 

які формувалися відповідно до вимог для забезпечення репрезентативності й 

об'єктивності результатів.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає, насамперед у тому, 

що автором вперше дано фізико-математичне обґрунтування конструкції 

знімного апарата з метою розширення верхньої щелепи у трансверзальній 
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площині в дітей після хірургічного лікування повної розщілини піднебіння у 

ранньому змінному прикусі. 

 Розроблено новий знімний ортодонтичний апарат для розширення 

верхньої щелепи у трансверзальній площині в дітей з повною розщілиною 

піднебіння у ранньому змінному прикусі. 

 Розширені наукові поняття щодо створення прогностичної моделі для 

розрахунку оптимальної сили дії та її впливу на швидкість переміщення 

окремих зубів у трансверзальній площині в дітей після вело- й уранопластики 

у ранньому змінному прикусі. 

 Дістало подальший розвиток вивчення клінічної ефективності 

розробленого знімного апарата для розширення верхньої щелепи, яка 

підтверджується біометричними розрахунками контрольно-діагностичних 

моделей щелеп, антропометричними дослідженнями щелепно-лицевої 

ділянки та цефалометричними розрахунками телерентгенограм в бічній і 

прямій проекції. 

          Уточнено наукові дані про частоту виникнення і ступінь звуження 

верхньої щелепи у трансверзальній площині за результатами проведеного 

стоматологічного обстеження дітей у віці 6-9 років з повною розщілиною 

піднебіння після проведеного хірургічного лікування (вело- й 

уранопластика). 

. 

Практичне значення роботи. Створено базу даних про структуру 

ортодонтичної патології в дітей з розщілинами верхньої губи та піднебіння з 

метою вивчення її в динаміці. 

 Розроблено метод лікування звуження верхньої щелепи у 

трансверзальній площині в дітей 6-9 років після вело- й уранопластики, в 

основі якого є створення нового знімного апарату та підтверджено 

ефективність його застосування у ранньому змінному прикусі. 

 Розроблений метод лікування дітей зі звуженням верхньої щелепи в 

трансверзальній площині після уранопластики впроваджено в клінічну 
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практику КЗ «Дніпропетровська міська  дитяча стоматологічна поліклініка 

№1» ДОР», КЗ «Дніпропетровська міська  дитяча стоматологічна поліклініка 

№2» ДОР», КЗ «Дніпропетровська  дитяча стоматологічна поліклініка №3» 

ДОР», КЗ «Криворізька  дитяча стоматологічна поліклініка №5» ДОР». 

Результати дослідження впроваджені й використовуються у 

навчальному процесі кафедри дитячої стоматології ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ України», кафедри ортодонтії ВДНЗУ «Українська 

медична стоматологічна академія МОЗ України», кафедри ортодонтії 

Одеського національного медичного університету. 

За темою дисертації опубліковано 9 друкованих праць: 6 друкованих 

праць у фахових наукових виданнях, 3 тез в збірниках матеріалів наукових 

конференцій.Отримано патент на корисну модель № 97395 «Апарат для 

розширення верхньої щелепи у дітей». 

 

Загальна характеристика роботи, оцінка її змісту і результатів.  

Дисертаційна робота Халецької В.М. на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук викладена на 185 сторінках принтерного тексту, 

ілюстрована 40 рисунками, містить 36 таблиці. Побудована традиційно: 

складається зі вступу, огляду літератури, п’ятьох розділів власних 

досліджень, розділу аналізу результатів ортодонтичного лікування та  

розділу аналізу і узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаної літератури (287 джерел) та додатків. 

У вступі автор обґрунтовує доцільність і актуальність даної роботи, 

формулює мету і конкретні завдання дослідження, об’єкт і предмет 

дослідження, наводить методи досліджень, що використані в роботі, 

висвітлює наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, 

особистий внесок здобувача при виконанні роботи, приводить дані про 

апробацію матеріалів дисертації на  науково-практичних конференціях та 

кількість публікацій за темою дисертації в наукових фахових виданнях. 
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Розділ 1 (огляд літератури) під назвою «Сучасне уявлення про чинники 

виявлення вроджених розщілин щелепно-лицевої області, методи їх 

хірургічної та ортодонтичної корекції у дітей» містить 4 підрозділи і 

викладений на 25 сторінках тексту. В даному розділі на підставі аналізу 

літературних джерел наведені сучасні уявлення про етіологію та патогенез 

уроджених вад щелепно-лицевої області, про вплив вроджених розщілин 

піднебіння на анатомію та функції зубощелепної ділянки, про вплив 

хірургічних реконструктивних операцій на подальший розвиток щелепно-

лицевого апарата при повній розщілині піднебіння та наведена 

характеристика методів ортодонтичного лікування, які застосовуються при 

корекції трансверзальних аномалій у дітей з повною розщілиною піднебіння.           

В цілому, огляд літератури написаний гарною науковою мовою і є 

теоретичною підставою для подальших експериментальних і клінічних 

досліджень.  

     Розділ 2 «Матеріали, об’єкти і методи дослідження» викладений на 21 

сторінці і містить 6 підрозділів з переліком та описом клінічних, 

рентгенологічних, антропометричних, фотометричних, біометричних і 

статистичних  методів досліджень. Загалом розділ викладений ґрунтовно, 

інформативно. Методологічний підхід до досліджень правильний. 

Застосовані методи сучасні, об’єктивні і дають змогу отримати достовірні 

результати.  

 

   Третій розділ дисертації, який викладено на 22 сторінках, присвячено 

загальній характеристиці змін зубощелепного апарату  в дітей з повною 

розщілиною піднебіння. Розділ містить 2 рисунки і 13 таблиць. 

Була вивчена і проаналізована частота виникнення та розповсюдженість 

патологічних процесів у ротовій порожнині у хворих з ПРП після урано - й 

велопластики в залежності від віку та виду розщілини. Структура виявлених 
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стоматологічних захворювань у обстеженого контингенту дітей 

характеризується широким спектром змін органів і тканин порожнини рота. 

Усього в дослідженні брало участь 28 дітей у віці від 6 до 9 років з 

повною розщілиною піднебіння після проведених вело - і уранопластики. 

Отримані автором дані про патологічні зміни ротової порожнини 

визначаються не тільки наявністю вродженої вади розвитку даної 

анатомічної зони, але і поширеністю ураження: одно- або двостороннім його 

характером. Поширеність та інтенсивність морфологічних і функціональних 

порушень ЩЛД тісно пов'язані з видом, формою і поєднанням незрощень. 

Елементи зубощелепної системи взаємопов'язані між собою як структурно, 

так і функціонально, тому при аналізі даних анамнезу і клінічного 

дослідження особливу увагу приділяли змінам функцій зубощелепної 

системи.  

Аномалії прикріплення м'яких тканин відмічались у більшості 

обстежуваних. Визначення стану функцій у дітей з ПРП показало порушення 

функції дихання, ковтання, жування і мови діагностовано в усіх пацієнтів 

(100%), що зумовлено тяжкістю аномалії, а також обсягом і методом 

проведеної операції. Ці дані збігаються з більшістю наукових досліджень. 

У обстежених дітей у результаті хірургічних лікувальних заходів щодо 

корекції ВРП спостерігалося утворення рубців, спайок, м'язових і 

сполучнотканинних тяжів. 

          В четвертому розділі  проведено фізико-математичне 

обґрунтування ортодонтичного апарата для лікування звуження верхньої 

щелепи у трансверзальній площині в дітей з повною розщілиною піднебіння. 

Для вивчення біомеханічних критеріїв розробленого ортодонтичного 

апарата- був використаний фізико-математичний аналіз, за допомогою якого 

визначили оптимальні геометричні параметри і сили, що діють у конструкції. 

В основу аналізу покладена методика біомеханічного проектування 

каркасно-пружинних ортодонтичних апаратів П.Д. Маіляна. Методика 

передбачає математичний розрахунок пружно статичної взаємодії. 
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Сутність теоретичного фізико-математичного розрахунку полягала у 

визначенні величини сил і напрямів переміщень у всіх основних вузлах 

досліджуваної системи. Таким чином, у результаті теоретичного 

біомеханічного розрахунку нової конструкції з допомогою фізико-

математичного методу були отримані дані, комп'ютерна модель апарата і 

відображення розподілу навантаження, що дозволяє з високою достовірністю 

прогнозувати ефективність проведеного лікування, а також можливі 

ускладнення. Розділ містить 1 таблицю і 9 рисунків та викладений на 16 

сторінках. 

У п’ятому розділі представлені результати досліджень в динаміці 

ортодонтичного лікування звуження верхньої щелепи в трансверзальній 

площині у дітей з ПРП. Розділ викладено на 26 сторінках, він містить 12 

рисунків та 14 таблиць, наведено  клінічних приклади лікування хворих. 

Автором на підставі обстеження й лікування дітей із ПРП запропонованим 

апаратом були вивчені показники рентгенологічних, антропометричних і 

біометричних досліджень в основній групі та групі порівняння до лікування, 

в динаміці та після інтенсивного розширення верхньої щелепи. Автором 

узагальнено дані результатів ортодонтичного лікування дітей з ПРП основної 

групи і групи порівняння,  зроблено такий висновок: у всіх пацієнтів у 

процесі експансії верхньої щелепи в трансверзальній площині спостерігалася 

позитивна динаміка як за даними клінічного обстеження, так і за даними 

спеціальних методів дослідження. Суб'єктивна оцінка пацієнтів відповідала 

об'єктивним даним. Однак при аналізі антропометричних, біометричних і 

цефалометричних даних звертає на себе увагу більша відповідність 

морфометричних параметрів нормативним показниками в основній групі 

дослідження, лікування яким проводилося за допомогою розробленого 

апарата. 

Шостий розділ викладено на 9 сторінках, в якому зроблений аналіз 

результатів ортодонтичного лікування у найближчі і віддалені терміни 
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спостереження. Розділ містить 1 рисунок та 5 таблиць. Результати лікування 

розробленим апаратом звуження верхньої щелепи в трансверзальній площині  

оцінювали у 18 дітей основної групи відразу після проведеного лікування і 

через 1-2 роки. Період ретенції проходив при динамічному спостереженні 

ортодонта. Автором відмічено, що після закінчення ортодонтичного 

лікування в всіх пацієнтів аналіз результатів лікування виявив позитивну 

динаміку змін досліджуваних показників клінічних, антропометричних, 

рентгенологічних та біометричних. А саме: відзначено покращення 

пропорцій лицевого відділу черепа, переміщення окремих зубів і сегментів у 

зубний ряд, нормалізацію оклюзійних співвідношень і значне розширення 

трансверзальних розмірів верхньої щелепи. 

            У заключному розділі на 8 стор. узагальнено отримані результати, 

підведені підсумки роботи, показано її наукове значення, практичну цінність. 

Розділ містить ретельний аналіз одержаних результатів.  

Висновки, у кількості 7-ми, написані конкретно, обґрунтовано, 

ілюстровані кількісними показниками і, в цілому, є підсумком всього 

виконаного дослідження. 

Практичні рекомендації є конкретними і зрозумілими для практичних 

лікарів і пропонуються автором для впровадження в клінічну практику.  

Список використаних джерел, який представлено у порядку 

цитування, відображає основний зміст дисертаційної роботи. 

Зміст автореферату дисертації є ідентичним змісту основних положень 

виконаної дисертаційної роботи. 

Зауваження до роботи в цілому: 

1) Дуже складно сприймається описання 4го розділу, можливо він 

зрозумілий для математика, хотілося б щоб він був описаний більш 

детально. 
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2) При наведені клінічних випадків бажано було б показати фото 

пацієнтів до лікування, а не тільки після. 

3) Зовсім не було необхідності виділяти окремо 5й та 6й розділи. 

Слід зазначити, що наведені у відгуку зауваження не носять 

принципового значення і суттєво не впливають на загальне позитивне 

враження від наукової праці, як за змістом, так і за оформленням. 

В плані дискусії пропоную дисертанту надати пояснення по деяким 

питанням: 

1. За рахунок чого тиск розробленого апарата передається на кореневу 

частину зубів? 

2. Яким чином розроблений  апарат фіксується на зубах? 

3. Ви кажете, що ретенційний період складав 90-100% робочого часу, а 

як далі? 

4. Який механізм саме корпусного переміщення зубів запропонованим 

апаратом? 

5. За рахунок яких явищ після лікування запропонованим апаратом 

попереджуються рецидиви і отримується максимально стабільний результат 

у часі? 

6. Чому на Вашу думку не досягнуто 100% результату лікування дітей з 

ПРП запропонованим апаратом? 

ВИСНОВОК 

 

У цілому дисертаційна робота  Халецької Вікторії Миколаївни на тему 

«Особливості лікування звуження верхньої щелепи в трансверзальній 

площині у дітей з повною розщілиною піднебіння»  є завершеною працею, в 

якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні і практичні результати, 

що в сукупності вирішують конкретне наукове завдання, що полягає в 

підвищенні ефективності лікування звуження верхньої щелепи у  

 




