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Актуальність теми дослідження 

Розщілини губи, альвеолярного відростка, твердого та м'якого 

піднебіння відносяться до найтяжких вад розвитку людини і 

супроводжуються  морфологічними, функціональними та естетичними 

порушеннями. У дітей з розщілиною губи й піднебіння розвивається 

складний комплекс анатомо-функціональних порушень, виникає 

диспропорція росту верхньої щелепи та інших лицевих кісток. Фрагмент 

верхньої щелепи на боці незрощення відстає в рості й залишається зміщеним. 

Спостерігаються тяжкі деформації прикусу, значне звуження верхньої 

щелепи, аномалії положення окремих зубів, порушення міодинамічної 

рівноваги мімічної, жувальної мускулатури та язика. 

Відомо, що лікуванням вродженого незрощення піднебіння 

довготривале. У дитячому віці переважають методи хірургічного відновлення 

анатомічних структур м’якого та твердого піднебіння. Оперативне втручання 

має суттєвий вплив на ріст і розвиток щелепно-лицевої ділянки, що є однією 

із причин  недорозвитку верхньої щелепи та її звуження в бічних відділах, які 

потребують ортодонтичного лікування. В літературі зустрічаються 

повідомлення, що жодна із сучасних операцій не гарантує нормального 

розвитку верхньої щелепи і через деякий час проявляється різними ії 

деформаціями. Саме тому, в комплексі реабілітаційних заходів особливо 

актуальними є розробка і впровадження методів ортодонтичного лікування 



деформацій верхньої щелепи, особливо звуження у післяопераційному 

періоді. 

 Дисертація виконана згідно з комплексним планом наукових 

досліджень кафедри дитячої стоматології ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України» – "Розробка та удосконалення методів діагностики, 

патогенетичного лікування і профілактики стоматологічних захворювань у 

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

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій 

Сформульовані автором положення, висновки та практичні 

рекомендації  аргументовані і повністю відповідають поставленій меті та 

завданням дослідження, мають  як теоретичне та і практичне значення. 

Для досягнення мети - підвищення ефективності лікування звуження 

верхньої щелепи у трансверзальній площині в дітей з повною розщілиною 

піднебіння шляхом використання розробленого знімного апарата, який 

забезпечує оптимальне за величиною, напрямком і зусиллям переміщення 

авторкою використані сучасні методи дослідження: клінічні, 

антропометричні, біометричні, рентгенологічні (ортопантомографія щелеп, 

телерентгенографія голови в прямій і бічній проекції, комп'ютерна 

томографія), статистичні. 

Для реалізації мети дослідження були сформульовані наступні задачі: 

 1. Вивчити поширеність і клінічні різновиди морфофункціональних 

порушень у порожнині рота у дітей з повною розщілиною піднебіння. 

 2. Дати обґрунтування фізико-математичним методом розробки 

ортодонтичного апарата з метою розширення верхньої щелепи у 

трансверзальній площині в дітей з повною розщілиною піднебіння. 

 3. Розробити знімний апарат для розширення верхньої щелепи у 

трансверзальній площині в дітей у ранньому змінному прикусі (6-9 років) з 

повною розщілиною піднебіння. 



 4. Провести порівняльний аналіз змін трансверзальних параметрів до 

початку лікування й після його завершення традиційними методами і з 

використанням розробленого ортодонтичного апарата. 

 5. Провести апробацію розробленого методу ортодонтичного 

лікування дітей з повною розщілиною піднебіння й оцінити його ефективність 

у найближчі та віддалені терміни. 

Автором було обстежено 28дітей від 6 до 9 років із звуження верхньої 

щелепи (ВЩ) з повною розщілиною піднебіння (ПРП) після вело- й 

уранопластики. Серед них – 12 дівчат (42,86%) та 16 хлопчиків (57,14%).  

Діти були розподілені на 2 групи – основну та порівняння. До основної групи 

увійшли 18 (64,29%) дітей лікування яким проводилось розробленим знімним 

апаратом, а до групи порівняння увійшли 10 дитини (35,71%) які лікувались 

за допомогою знімної пластинки з гвинтом. 

Усього в ході дослідження виконано 120 вимірювань обличчя, 120 

вимірювань голови, розраховано 112 антропометричних індексів виготовлено 

і досліджено 112 фотографій виготовлено 372 пар КДМ щелеп. Проведено 

2800 вимірювань параметрів зубів, зубних рядів, щелеп. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження 

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), які складають 72%. 

 Уперше дано фізико-математичне обґрунтування конструкції 

знімного апарата з метою розширення верхньої щелепи у трансверзальній 

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. 

Практичне значення отриманих результатів 

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 апарата та підтверджено 

ефективність його застосування у ранньому змінному прикусі. 

 Розроблений метод лікування дітей зі звуженням верхньої щелепи в 

трансверзальній площині після ураностафілопластики впроваджено в 

клінічну 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. 



Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях               

і авторефераті 

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.  

Загальна характеристика роботи, оцінка її змісту і результатів 

 Дисертаційна робота Халецької В.М. викладена на 185 сторінках. 

Робота складається зі вступу, огляду літератури, 5-х розділів власних 

досліджень, розділу аналізу й узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури  (287  

джерел, з них 247 - кирилицею і 40 - латиницею). Робота містить 36 таблиці, 

ілюстрована 40 рисунками. Зміст автореферату дисертації відповідає 

основним положенням виконаної дисертаційної роботи. 

У вступі авторкою визначено актуальність проблеми, наведено низку 

невирішених питань, поставлено мету та задачі дослідження, сформульовано 

наукову новизну, практичне значення роботи, вказано на особистий внесок 

автора. 

Зауваження. У назві роботи і у меті дослідження не варто вказувати 

про «звуження щелепи у трансверзальній площині», адже звуження можливе 

лише у трансверзальній площині.  

Розділ 1. «Сучасне уявлення про чинники виникнення вроджених 

розщілин щелепно-лицевої області, методи їх хірургічної та ортодонтичної 

корекції в дітей»(огляд літератури) складається з чотирьох підрозділів, які 

повністю розкривають суть проблеми. Авторка аналізує дані вітчизняних і 

закордонних літературних джерел щодо етіології і патогенезу вроджених 

аномалій щелепно-лицевої ділянки. Характеризує вплив вроджених розщілин 

верхньої губи і піднебіння на анатомію та функцію зубощелепної системи та 

хірургичних реконструктивних операцій на подальший розвиток щелепно – 

лицевого апарата при повній розщілині піднебіння, оцінює методи 



ортодонтичного лікування, які застосовуються при корекції трансверзальних 

аномалій у дітей з повною розщілиною піднебіння 

У цілому зауважень до розділу немає, за винятком деяких невдалих 

висловів і орфографічних неточностей (стр. 11, 21, 22, 28). 

Розділ 2 «Об’єкт і методи дослідження». У розділі описані клінічні, 

антропометричні, біометричні, рентгенологічні, статистичні методи 

дослідження. Надана характеристика об’єктів дослідження, описані методи 

ортодонтичного лікування дітей з повною розщіленою піднебіння 

запропонованим апаратом для розширення верхньої щелепи. 

Зауваження. У підрозділі 2.3. доцільно окремо виділити інформацію 

про розроблений апарат для розширення верхньої щелепи, а також окремо 

надати характеристику методам лікування в основній і групі порівняння. 

Крім того не було необхідності описувати клінічні методи дослідження – 

індекси гігієни і карієсу зубів, а лише надати літературні джерела інформації. 

Те саме стосуєтьсь розшифровки телерентгенограм – достатньо назвати 

авторів методик і джерело інформації. 

Розділ 3 «Загальна характеристика змін зубощелепного апарату в дітей 

з повною розщілиною піднебіння» складається з двох підрозділів.  

Показано, що у дітей з повною розщілиною піднебіння у ранньому 

змінному прикусів порожнині рота спостерігаються порушення функцій 

дихання, ковтання, жування та мови в 100% випадків, дрібний присінок 

порожнини рота у 42,9%, вкорочення вуздечки верхньої губи - 35,7%, язика - 

28,6%, форми і величина прикріплення щічних тяжів - 53,6%, аномалії 

окремих зубів: адентія - 53,6%, порушення закладки зачатків зубів - 96,4%. У 

обстежених дітей дані поширеності та інтенсивності каріозного процесу 

високі, а декомпенсована форма каріозного процесу діагностується частіше 

всього. У більшості дітей визначалися запальні явища ясен:індекси РМА 

(52,63 ± 2,63%;53,16 ± 2,66%) і GI (2,21 ± 0,12; 2,29 ± 0,12 бала) підтверджує 

переважання хронічного катарального гінгівіту середнього ступеня тяжкості. 



Результати дослідження показали, що в усіх дітей після проведення 

оперативного лікування ( вело - й уранопластики) трансверзальні параметри 

верхнього зубного ряду були значно менше середньостатистичної норми. 

Вивчення ширини зубних рядів у дітей з повною розщілиною піднебіння за 

методом Пона показало, що в області перших премолярів ширина зубного 

ряду на верхній щелепі менше норми на 6,66±3,34 мм, а в області перших 

постійних молярів - на 4,11 мм. 

Аналіз результатів цефалометрії ТРГ в бічній і фронтальній проекції 

показав надмірний нахил верхньої щелепи уперед відносно основи черепа 

(задня ротація або верхня ретрогнатія) і мікрогнатію верхньої щелепи, яка 

найбільш виражена у дітей з двосторонньою розщілиною піднебіння. 

 Розділ містить 3 рисунки і 13 таблиць, що значно допомагає 

сприйняттю насиченого формулами і цифрами матеріалу.  

Зауваження. Доцільно доповнити рис.3.1 і 3.2. інформацією про 

пацієнтів: діагноз, вік, тощо 

Розділ 4 «Фізико-математичне обґрунтування ортодонтичного апарату 

для лікування звуження верхньої щелепи у трансверзальній площині в дітей з 

повною розщілиною піднебіння».  

Дисертантка запропонувала використати фізико-математичний аналіз 

для вивчення біомеханічних критеріїв розробленого ортодонтичного апарату 

за допомогою якого визначили оптимальні геометричні параметри і сили, що 

діють у конструкції. Конструкція ортодонтичного апарату була розроблена, 

базуючись на свідченнях переміщення зубів конкретного пацієнта, 

отриманих при комп'ютерному моделюванні. Дані отримані при КТ 

дослідженні, дозволили визначити оптимальну топографію і напрямок 

фіксуючих елементів. 

Розділ містить 9 рисунків і 1 таблицю, та велику кількість 

математичних формул. 

Зауваження. В кінці розділу варто надати стисле узагальнення 

проведеного дослідження. 



Розділ 5. «Результати дослідження в динаміці ортодонтичного 

лікування звуження верхньої щелепи в трансверзальній площині у дітей з 

ПРП» складається з 2 підрозділів. Розділ ілюстровано 12 рисунками, 14 

таблицями  і клінічними випадками. Інформацію подано послідовно і 

доступно.  

 У проведеному дослідження показано, що у результаті розширення 

верхнього зубного ряду в дітей основної групи і групи порівняння відбувалося 

збільшення ширини і незначно глибини піднебіння. Трансверзальні розміри 

верхньої зубної дуги в ділянці тимчасових іклів, перших і других тимчасових 

молярів після проведеного лікування розробленим апаратом статистично 

достовірно (Р<0,05) більше, ніж до початку лікування. При цьому цифрові 

значення вказують, що в основній групі дослідження після проведеного 

ортодонтичного лікування ширина піднебіння в області цих зубів була 

більшою, ніж у групі порівняння. Підтверджено високу медичну ефективність 

розробленого методу ортодонтичного лікування звуження верхньої щелепи у 

трансверзальній площині в дітей з повною розщілиною піднебіння, яка склала 

83%, що на 33% вище в порівнянні з ефективністю лікування даної патології 

традиційними методами. 

Зауваження стосується відсутності даних  про публікації авторки в 

кінці розділу.  

Розділ 6. « Аналіз результатів ортодонтичного лікування у найближчі і 

віддалені терміни спостереження». 

Авторка констатує, що  при порівнянні результатів вимірювання 

діагностичних моделей щелеп і цефалометричних параметрів ТРГ в прямій 

проекції у пацієнтів, які користувались розробленим апаратом для 

розширення верхньої щелепи, після лікування та у віддалені терміни 

спостереження (12 – 24 місяці після лікування) не виявлено статистично 

значущих відмінностей, що, на її думку, свідчить про стабільність 

проведеного ортодонтичного лікування. 



Розділ 7. Аналіз і узагальнення результатів дослідження. Підсумовує 

проведені дослідження. Послідовність викладення матеріалу дозволяє 

акцентувати увагу на наукових і практичних досягненнях автора. 

Висновки, їх 7, аналізують результати проведених досліджень у 

відповідності до поставлених задач дослідження, викладені конкретно, 

обґрунтовано, наведені кількісні показники.  

Практичні рекомендації є конкретними, описують послідовність дій 

лікаря при ортодонтичному лікування  дітей з повною розщілиною 

піднебіння і  трансверзальними аномаліями верхньої щелепи .   

В авторефераті та опублікованих працях автором повністю 

відображено основні положення дисертації.  

Зауваження. 

1. В роботі зустрічаються описки, некоректні вислови пов’язані з 

неточністю перекладу з іноземних мов. 

2. В кінці розділів доцільно надати публікації авторки. 

 В плані дискусії пропоную дисертантці надати пояснення з деяких 

питань: 

1. Якщо Ви використовували КТ, з якою метою проводилась 

ортопантомографія і ТРГ? 

2. Який термін користування апаратом, який Ви запропонували? 

3. Які Ваші рекомендації пацієнтам, після завершення використання 

апарату для розширення верхньої щелепи? 

Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до 

наукового ступеня кандидата медичних наук 

Дисертаційна робота Халецької Вікторії Миколаївни  «Особливості 

лікування звуження верхньої щелепи в трансверзальній площині у дітей з 

повною розщіленою піднебіння» на здобуття вченого ступеня кандидата 

медичних наук 14.01.22 стоматологія є самостійною завершеною науковою 

працею, у якій отримані нові науково обґрунтовані результати, які у 

сукупності вирішують актуальну наукову задачу медицини, зокрема  




