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АНОТАЦІЯ 

Воляк Ю.М. Удосконалення методів ортодонтичного лікування дітей з 

патологією щелепної системи на тлі порушення носового дихання. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за 

спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія». - ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

Захит відбудеться у спеціалізованій вченій раді ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню концепції діагностики 

та ортодонтичного лікування дітей з патологією щелепної системи, на тлі 

порушення носового дихання шляхом застосування запропонованих 

оперативних і ортодонтичних методів та з використанням 3D технологій.  

Аномалії зубощелепної системи у дітей та підлітків займають одне з 

перших місць серед захворювань щелепно-лицевої ділянки. За даними ряду 

авторів, їхня частота становить у середньому 33,7 % - 74,0 %, які 

проявляються звуженням верхньої щелепи і скупченістю зубів при дефіциті 

місця в зубному ряді і характеризуються зменшенням лонгітудинальної 

довжини зубного ряду. 

За останні десятиліття частота виявлення аномалій прикусу 

збільшується, а потреба в лікувально-профілактичних заходах становить при 

змінному прикусі 36,9 %, а в період постійного прикусу більше, ніж 40 % і 

постійно збільшується з віком. При супутніх захворюваннях інших систем 

організму, зокрема і ЛОР-органів, порушення зубощелепної системи 

виявляються від 60 % до 90 % випадків.  Серед аномалій форми зубного ряду 

у трансверзальній площині, звуження зубних рядів у постійному прикусі на 

нижній щелепі зустрічається в 37,8 % випадків, а на верхній щелепі - у 57 % 

випадків від числа обстежених. У 82 % - 85 % звуження верхньої щелепи 

поєднується з дистальним або мезіальним прикусом, глибоким різцевим 

перекриттям, відкритим прикусом  та іншими зубощелепними деформаціями. 
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Аномалії зубних рядів у процесі та після закінчення росту щелеп призводять 

до порушення форми обличчя з деформацією лицевого скелету, порушують 

морфофункціональні співвідношення, погіршують координацію нервово-

м'язового апарату і зменшують витривалість м'язів. 

Причиною розвитку аномалій зубощелепної системи також є 

порушення фізіологічної рівноваги м'язів щелепно-лицевої ділянки. Штучне 

вигодовування збільшує  формування патологічних видів оклюзії в два або 

три рази частіше, ніж у дітей з природним вигодовуванням. Необхідно 

відзначити, що наявність одного або декількох етіологічних факторів ведуть 

до появи інших, посилюючи тим самим наявну патологію. 

  Одним із найважливіших етіологічних факторів розвитку звуження 

зубного ряду верхньої щелепи, є порушення функції носового дихання і, як 

наслідок, виникнення ротового дихання. До виникнення аномалій 

зубощелепної системи призводять найчастіше такі захворювання ЛОР - 

органів: викривлення носової перегородки, гіпертрофія носових раковин, 

глоткових і піднебінних мигдаликів, аденоїдні розростання та інші.  

Таким чином, тривале порушення носового дихання внаслідок ЛОР-

патології, впливає не тільки на розвиток верхньої щелепи, але і нижньої, що 

супроводжується розвитком зубощелепних аномалій. Тому на даний час 

актуальним є вивчення поширеності зубо-щелепних аномалій у пацієнтів із 

поєднаною патологією, зокрема ЛОР-органів і порушеннями носового 

дихання та визначення ефективного ортодонтичного та хірургічного методу 

комплексного лікування пацієнтів.  

 Наукова новизна одержаних результатів. Вивчено поширеність 

зубощелепних аномалій у дітей різних вікових груп та їхнє поєднання з 

порушеннями носового дихання і патологією ЛОР-органів.  

 Запропоновано комплексний метод лікування пацієнтів із 

застосуванням хірургічних та ортодонтичних методів, який дозволяє усунути 

причину аномалій зубощелепної системи та досягти позитивних віддалених 

результатів лікування. Клінічно обґрунтовано спосіб ортодонтичного 
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лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, звуженням верхньої 

щелепи і викривленням носової перегородки.  

Отримано наукові результати про те, що при застосуванні 

запропонованого ортодонтичного лікування відзначається достовірне 

покращення клінічних індексів ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4,  6│6 

зубів, ширини і глибини склепіння піднебіння через 2 місяці після фіксації 

ортодонтичного апарату, відразу після зняття і через 6 місяців після зняття 

ортодонтичного апарату. 

На основі клінічних, біометричних показників, рентгенологічних 

досліджень і застосування 3D сканера доведено переваги запропонованого 

ортодонтичного лікування, необхідність комплексного лікування 

захворювань ЛОР органів, що дозволяє скоротити терміни лікування, досягти 

кращих результатів у віддалені терміни після проведеного комплексного 

лікування і запобігти виникненню ускладнень, пов’язаних із рецидивами 

ортодонтичної патології. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано спосіб 

діагностики та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням 

зубних рядів, який полягає в тому, що проводять клінічні, антропометричні 

дослідження, під час яких діагностують зубощелепні аномалії та патологію 

ЛОР-органів пацієнта на основі клінічного обстеження. Комплексні 

дослідження включають збір анамнезу, зовнішній огляд обличчя, його 

симетрію, пропорційність розвитку щелеп, вираженість носо-губних і 

підборідкових складок, ступінь відкривання рота та тип дихання. При цьому 

додатково діагностують ЛОР-патологію, а саме: проводять передню та задню 

риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини і носоглотки. 

Особливою ознакою пропонованого способу є проведення функціональних 

дихальних проб, які полягають у виявленні ротового типу дихання. 

Запропоновано комплексний ортодонтичний і хірургічний метод лікування 

пацієнтів із зубощелепними аномаліями і захворюваннями ЛОР-органів.  
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 3D аналіз моделей і запропонована методика вимірювання 3D моделей 

має ряд переваг над традиційними методами діагностики моделей, а саме: 

висока точність вимірювання, моделювання клінічної ситуації, зменшення 

кількості гіпсових моделей, можливість створення архіву, легкість у пошуку 

потрібної моделі, довговічність зберігання моделей, краща візуалізація. 

Спосіб діагностики та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі 

звуженням зубних рядів включає визначення симптомів за їхніми клінічними 

ознаками і їхнє порівняння з ознаками норми. Порівняння клінічних ознак з 

ознаками норм здійснюють моделюванням клінічної ситуації з 

використанням 3D-технологій і обробкою даних комплексного аналізу 

антропометричних параметрів тривимірного сканування гіпсових моделей 

щелеп, у послідовності, що включає зняття відбитків, відливання моделей, 

сканування і виготовлення віртуальних моделей, об'єднання віртуальних 

моделей із комп'ютерною томографією щелепно-лицевої ділянки, проведення 

діагностики і комплексного аналізу моделей, роботу у віртуальному 

артикуляторі для побудови адаптивної оклюзії і відтворення індивідуальних 

рухів щелепи пацієнта з можливістю відтворення протрузії, ретрузії, 

латеротрузії, візуалізацію щонайменше двох результатів лікування з 

урахуванням переміщення зубів шляхом складання плану лікування 

(повне моделювання лікування за рахунок інструментів для сегментації, 

переміщення та обмеження переміщення зубів, видалення, ротації зубів), 

збереження даних і на їх основі проведення запланованого ортодонтичного 

лікування (Патент України на корисну модель № 109181 від 10.08. 2017, 

Патент України на корисну модель №122312  від 26.12.2017). 

При виконанні роботи нами було обстежено обстежено 239 дітей із 

зубощелепними аномаліями, віком 6-18 років, з метою виявлення їх 

поєднання з порушеннями носового дихання і патологією ЛОР-органів. За 

результатами обстеження усіх пацієнтів на першому етапі дослідження було 

виявлено 144 дитини (60,3 %) без аномалій і з зубощелепними аномаліями, у 

яких не було виявлено порушень носового дихання і ЛОР - патології. У 95 
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дітей (39,7 %) було виявлено зубощелепні аномалії, поєднані з порушеннями 

носового дихання та ЛОР - патологією.  

Для комплексного лікування було відібрано і обстежено 85 осіб, які 

залежно від віку, статі, наявності патології ЛОР-органів, але зі звуженням 

верхньої щелепи були розподілені на три групи:  

І група - пацієнти зі звуженням верхньої щелепи  без ЛОР-патології, без 

порушень носового дихання, яким проводили загальноприйняте 

ортодонтичне лікування - 30 осіб. 

ІІ група - пацієнти зі звуженням верхньої щелепи та ЛОР патологією, із 

порушеннями носового дихання, яким проводили загальноприйняте 

ортодонтичне лікування - 30 осіб. 

ІІІ група - пацієнти зі звуженням верхньої щелепи та ЛОР патологією, із 

порушеннями носового дихання, яким проводилось хірургічне втручання на 

перегородці носа запропонованим методом - 25 осіб. 

Для діагностики порушення носового дихання і зубощелепних аномалій  

проводили стоматологічний і загальний оториноларингологічний огляд, 

тести з визначення типу дихання і ступеня порушення носового дихання, 

телерентгенографію черепа, ортопантомографію щелеп, біометричне 

вивчення моделей щелеп. Нами проведено детальний статистичний аналіз 

показників ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4,  6│6 зубів, ширини і 

глибини склепіння піднебіння. 

Нами, встановлено, що в 39,7 % пацієнтів зубощелепні аномалії 

супроводжується патологією ЛОР-органів. Найчастіше у обстежених 

пацієнтів із ЛОР-патологією було виявлено такі аномалії прикусу: звуження 

верхньої щелепи і 73,7% (70 дітей) і готичне піднебіння і 68,4% (65 дітей), 

яке найчастіше поєднувалось із викривленням носової перегородки та 

аденоїдними вегетаціями 38,0 % (30 дітей). У пацієнтів із патологією ЛОР-

органів і порушеннями носового дихання, така аномалія як дистальний і 

відкритий прикус зустрічалися рідше, у порівнянні зі звуженням верхньої 

щелепи та готичним піднебінням.  
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Для об’єктивної клінічної оцінки проведеного комплексного 

оперативного і ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням верхньої 

щелепи і ЛОР патологією слід застосовувати параметри ширини верхньої 

щелепи в ділянці 4│4,  6│6 зубів, ширини і глибини склепіння піднебіння. За 

результатами аналізу проведеного лікування пацієнтів трьох вікових груп, 6-

9, 10-14 та 15-18 років із звуженням верхньої щелепи та ЛОР патологією 

встановлено, що застосування запропонованого комплексного методу 

оперативного і ортодонтичного лікування сприяє ефективному і 

достовірному (р<0,05) розширенню верхньої щелепи і склепіння піднебіння 

та зменшенню глибини склепіння піднебіння, у порівнянні з показниками 

перед лікуванням. 3D аналіз моделей і запропонована методика вимірювання 

3D моделей має  ряд переваг над традиційними методами діагностики 

моделей, а саме: високу точність вимірювання, моделювання клінічної 

ситуації і плану лікування, зменшення кількості гіпсових моделей, 

можливість створення архіву, легкість в пошуку потрібної моделі, 

довговічність зберігання моделей, краща візуалізація. 3D-моделювання 

зубних рядів відіграє важливу роль у комплексі методів обстеження та 

планування лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, у підвищенні 

ефективності ортодонтичного лікування. 

Застосування запропонованого методу комплексної діагностики і 

лікування пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи і ЛОР патологією в 

змінному прикусі дозволяє отримати достовірно кращі (р < 0,05) показники 

ширини верхньої щелепи в ділянці перших постійних премолярів і молярів, 

висоти піднебіння і індексу Долгополової після лікування, у порівнянні з 

показниками до лікування. Порівняння біометричних показників вказує на 

переваги запропонованого лікування в пацієнтів усіх вікових груп, однак 

найбільш ефективним і достовірно кращим воно є у віковій групі 10-14 років.  

 Ключові слова: зубощелепні аномалії, звуження верхньої щелепи, 

порушення носового дихання, ортодонтичне лікування. 
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with pathology of the jaw system against the background of nasal breathing 

disorder. – Qualifying Scientific Work as a Manuscript Copyright. Dissertation for 
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Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Thesis defense will be at the specialized academic council of Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 2019 

The dissertation is devoted to the substantiation of the concept of diagnostics 

and orthodontic treatment of children with pathology of the maxillofacial system, 

against the violation of nasal breathing through the application of the offered 

operative and orthodontic methods and the use of 3D technologies. 

Anomalies of the tooth-jaw system in children and adolescents occupy one 

of the first places among the diseases of the maxillofacial area. According to some 

authors, their frequency is averagely 33.7 % - 74.0 %, which are manifested by the 

narrowing of the upper jaw and accumulation of teeth in the deficiency of space in 

the tooth row and are characterized by a decrease in longitudinal length of the 

tooth row. 

Over the past decade, incidence of occlusion abnormalities increases, and the 

necessity for the treatment-preventive measuresin mixed bite is 36.9 %, and during 

permanent occlusion it is greater than 40 % and is increasing with age. With the 

concomitant diseases of other systems of an organism, in particular, ENT-organs, 

the violation of the dental-jaw system is determined in  60 % to 90 % of cases. 

Among the anomalies of the form of the dental row in the transversal plane, the 

narrowing of the teeth rows in the permanent bite on the lower jaw occurs in 37.8 

% of cases, and on the upper jaw – in 57 % of the number of examined patients. In 

82 % -85 %, the narrowing of the upper jaw is combined with distal or mesial bite, 

deep cross bite occlusion, open bite, and other tooth-jaw deformations. 

Abnormalities of rows of teeth during and after the growth of the jaws lead to the 
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violation of the face shape with the deformation of the facial skeleton, violate 

morph functional ratio, impair coordination of the neuromuscular apparatus and 

reduce muscular endurance. 

One of the most important etiological factors in the development of 

narrowing of the tooth row of the upper jaw is a violation of the function of nasal 

breathing and, as a consequence, the occurrence of oral respiration. The emergence 

of dentofacial system abnormalities is often caused byte following diseases of 

ENT-organs: the deviation of the nasal septum, turbinate hypertrophy, pharyngeal 

and palatine tonsils, adenoid proliferation and others. 

Thus, the prolonged violation of nasal breathing due to ENT-pathology 

affects not only the development of the upper jaw, but the lower one too, that is 

accompanied by the development of teeth-jaw anomalies. Therefore, currently the 

study of the prevalence of tooth-jaw anomalies in patients with comorbidity, in 

particular ENT-organs with the impaired nasal breathing and identification of 

effective orthodontic and surgical method ofcomplex treatment of patients, is 

topical. 

Scientific novelty of the obtained results. The prevalence of maxillofacial 

anomalies in children of different age groups and their combination with nasal 

breathing violation and pathology of ENT-organs was studied. 

The complex method of treatment of patients with the use of surgical and 

orthodontic methods is offered, which allows to eliminate the cause of anomalies 

of the tooth-jaw system and to achieve some positive long-term results of 

treatment. The method of orthodontic treatment of patients with maxillofacial 

anomalies, narrowing of the upper jaw and deviation of the nasal septum are 

clinically substantiated. 

There were obtained scientific results that in the application of the offered 

orthodontic treatment there is a significant improvement in the clinical indices of 

the width of the upper jaw in the area of  4│4, 6│6  teeth, the width and depth of 

the arches of the palate 2 months after the fixation of the orthodontic apparatus, 
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immediately after its removal, and after 6 months of the removal of the orthodontic 

apparatus. 

The advantages of the offered orthodontic treatment, the necessity of 

complex treatment of ENT-organs’ diseases, which allows to shorten the terms of 

treatment, to achieve better results in the long-terms after the performed complex 

treatment and to prevent the occurrence of complications, connected with relapses 

of orthodontic pathology, are proved on the basis of clinical, biometric, X-ray 

studies and 3D scanner application. 

The practical value of the obtained results. The method of diagnostics and 

planning of orthodontic treatment of patients with narrowing of dental rows is 

offered; it consists of the performance of clinical, anthropometric studies, during 

which the diagnosis of maxillofacial anomalies and pathology of ENT-organs of 

the patient based on a clinical examination, is performed. Complex studies include 

anamnesis collection, external examination of the face, its symmetry, the 

proportion of jaw development, the expressiveness of the nasopharyngeal and chin 

folds, the degree of mouth opening, and the type of respiration. In this case, 

additional diagnosis of ENT-pathology, namely they perform anterior and posterior  

rhinoscopy, endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx. A 

special sign of the offered method is to perform the functional respiratory tests, 

which are to identify the mouth type of respiration. The complex orthodontic and 

surgical method of treatment of patients with maxillofacial anomalies and diseases 

of ENT-organs is offered. 

3D model analysis and the suggested 3D modeling technique have a number 

of advantages over traditional methods of diagnostics of models, namely: high 

accuracy of measurement, simulation of the clinical situation, reduction of the 

number of plaster models, the ability to create an archive, ease in finding the 

correct model, durability of model storage, better visualization. The method of 

diagnosis and planning of orthodontic treatment of patients with narrowing of 

dentitions includes the definition of symptoms according to their clinical features 

and their comparison with signs of norms. The comparison of clinical features with 
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signs of norms is performed by modeling the clinical situation with the use of 3D 

technologies and data processing of complex analysis of anthropometric 

parameters of three-dimensional scanning of plaster models of the jaws, in a 

sequence including fingerprinting, casting of models, scanning and manufacturing 

of virtual models, combination of virtual models with computed tomography of the 

maxillofacial area, diagnosis and complex analysis of models, work in a virtual 

articulator for the construction of an adaptive occlusion and individual jaw 

movements reproduction of patients with the ability to simulation of protrusion, 

retrusion, lateroversion, visualization of at least two treatment outcomes taking 

into account tooth movement through making the treatment plan(complete 

modeling of treatment at the expense of tools for segmentation, movement and 

limitation of tooth movement, removal, rotation of teeth), data storage and on their 

basis the performance of the planned orthodontic treatment (Patent of Ukraine for 

the utility model № 109181 dated 10.08.2017, Patent of Ukraine for the utility 

model №122312 dated 26.12.2017). 

During the performance of the work we’ve examined 239 children with 

dentofacial anomalies, aged 6-18 years, in order to identify their combination with 

the pathology of ENT-organs and nasal breathing disorders. All patients were 

results of the study in the first stage of the research: included patients with 

dentofacial anomalies and dentofacial anomalies, which had no nasal breathing 

disorders and ENT-pathology 60.3 % – 144 children. And included patients with 

dentofacial anomalies and nasal breathing dysfunctions and with ENT-pathology 

39.7 % – 95 children. 

For the complex treatment, there were selected and examined 85 patients, 

who were divided into three groups depending on their age, gender, presence of 

ENT-pathology, but with narrowing of the upper jaw: 

Group І – patients with narrowing of the upper jaw without ENT-pathology, 

without violations of nasal breathing – 30 people. 

Group ІІ – patients with narrowing of the upper jaw and ENT-pathology, 

with nasal breathing disorders – 30 persons. 
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Group ІІІ – patients with narrowing of the upper jaw and ENT-pathology, 

with nasal breathing disorders who were treated with the offered method – 25 

persons. 

For the diagnosis of nasal breathing disorder and dentofacial anomalies, 

there were performed: a dental and general otorhinolaryngologic examination, tests 

for determining the type of respiration and degree of nasal breathing disorder, 

teleroentgenography, orthopantomography, biometric study of jaw models. We’ve 

performed a detailed statistical analysis of the parameters of the width of the upper 

jaw in the area of 4│4, 6│6 teeth, the width and depth of the arch of the palate. 

We’ve found that in 39.7 % of patients, teeth-jaw abnormalities are 

accompanied by the pathology of ENT-organs. Often, in the examined patients 

with ENT-pathology, the following abnormalities of bite were found: narrowing of 

the upper jaw in 73.7 % and Gothic palate in 68.4 %, which was most often 

combined with deviation of the nasal septum and adenoid vegetations 38.0%. In 

patients with ENT-pathology and nasal breathing disorders, such anomalies as 

distal and open bites were less common in comparison with the narrowing of the 

upper jaw and Gothic palate. 

For an objective clinical evaluation of the performed complex operative and 

orthodontic treatment of patients with the narrowing of the upper jaw and ENT-

pathology, the parameters of the width of the upper jaw in the area of 4│4, 6│6 

teeth, width and depth of the arch of the palate should be used. According to the 

results of the analysis of the treatment performed in patients of three age groups, 

aged 6-9, 10-14 and 15-18 years with narrowing of the upper jaw and ENT-

pathology, it was determined that the application of the offered complex method of 

operative and orthodontic treatment contributes to the effective and reliable 

(p<0.05) expansion of the upper jaw and the arch of the palate and the decrease of 

the depth of the arch of the palate compared with the indices before treatment. 3D 

model analysis and the offered 3D modeling technique has a number of advantages 

over the traditional methods of diagnostics of models, namely: high accuracy of 

measurement, simulation of the clinical situation and treatment plan, reduction of 
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the number of plaster models, the ability to create an archive, ease in finding the 

correct model, durability of model storage, better visualization. 3D modeling of 

dentitions plays an important role in the complex of methods of examination and 

planning of treatment of patients with narrowing of dentitions, in the improvement 

of the orthodontic treatment effectiveness. 

The application of the offered method of complex diagnosis and treatment of 

patients with the narrowing of the upper jaw and ENT-pathology in the variable 

occlusion allows to obtain the better (p<0.05) indices of the width of the upper jaw 

in the area of the first permanent premolars and molars, height of the palate and the 

Dolgopolov index after the treatment, in comparison with the rates before 

treatment. Comparison of biometric indices indicates the benefits of the offered 

treatment in patients of all age groups, but it is the most effective and reliably the 

best in the age group of 10-14 years. 

Key words: dentofacial abnormalities, narrowing of the upper jaw, nasal 

breathing disorder, orthodontic treatment. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Аномалії зубощелепної системи в дітей та 

підлітків займають одне з перших місць серед захворювань щелепно-лицевої 

ділянки [2, 7, 13, 78]. За даними низки авторів, їхня частота становить у 

середньому 33,7 - 74,0 %, які проявляються звуженням верхньої щелепи і 

скупченістю зубів при дефіциті місця в зубному ряді і характеризуються 

зменшенням лонгітудинальної довжини зубного ряду [24, 33, 47]. 

За останні десятиліття частота виявлення аномалій прикусу 

збільшується, а потреба в лікувально-профілактичних заходах становить при 

змінному прикусі 36,9 %, а в період постійного прикусу більше, ніж 40 % і 

постійно збільшується з віком [52, 57, 103]. При супутніх захворюваннях 

інших систем організму, зокрема і ЛОР-органів, порушення зубощелепної 

системи виявляються від 60 % до 90% випадків [52, 70, 83, 126].  Серед 

аномалій форми зубного ряду у трансверзальній площині, звуження зубних 

рядів у постійному прикусі на нижній щелепі зустрічається в 37,8 % 

випадків, а на верхній щелепі - у 57 % випадків від числа обстежених. У 82 - 

85 % звуження верхньої щелепи поєднується з дистальним або медіальним 

прикусом, глибоким різцевим перекриттям, відкритим прикусом  та іншими 

зубощелепними деформаціями [65, 79, 109, 129]. Аномалії зубних рядів у 

процесі та після закінчення росту щелеп призводять до порушення форми 

обличчя з деформацією лицевого скелету, порушують морфофункціональні 

співвідношення, погіршують координацію нервово-м'язового апарату і 

зменшують витривалість м'язів [1, 89, 138]. 

У літературі відзначено велику різноманітність варіантів звуження 

зубних дуг, які зустрічаються  в клінічній практиці. Чинники, що призводять 

до звуження зубних рядів, поділяються на ендогенні та екзогенні, а також на 

вроджені і набуті [78, 146, 166]. Етіопатогенетичні механізми розвитку 

аномалій необхідно розглядати, починаючи з внутрішньоутробного періоду, 

коли дія різних етіологічних чинників призводить до виникнення 
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патологічних морфофункціональних змін у зубощелепній системі [76, 82, 

144]. Спадковість також відіграє важливу роль у розвитку зубощелепних 

аномалій, оскільки від батьків до дітей передаються особливості будови 

лицевого скелета, розмір і форма зубів, щелеп, зубних дуг, м'якотканинний 

профіль обличчя [45, 89, 169]. Однак, частка спадкових аномалій невелика і 

приблизно становить 14 % від загального числа. У матерів, що мали токсикоз 

вагітності і захворювання серцево-судинної системи, народжуються 

недоношені діти, у яких зубощелепні аномалії спостерігаються в 40 % 

випадків [13, 87,101, 130]. Тому, необхідно враховувати вплив декількох 

етіологічних чинників зовнішнього середовища, що призводять до 

різноманітних відхилень у розвитку зубощелепної системи [92, 117, 185]. 

Причиною розвитку аномалій зубощелепної системи є також 

порушення фізіологічної рівноваги м'язів щелепно-лицевої ділянки [7, 8]. 

Штучне вигодовування збільшує формування патологічних видів оклюзії 

вдвічі або втричі частіше, ніж у дітей із природним вигодовуванням. 

Необхідно відзначити, що наявність одного або декількох етіологічних 

факторів приводять до розвитку інших, посилюючи цим наявну патологію 

[196]. 

 Одним із найважливіших етіологічних чинників розвитку звуження 

зубного ряду верхньої щелепи, є порушення функції носового дихання і, як 

наслідок, виникнення ротового дихання [14]. До таких аномалій 

зубощелепної системи приводять найчастіше захворювання ЛОР – органів, а 

саме викривлення носової перегородки, гіпертрофія носових раковин, 

глоткових і піднебінних мигдаликів, аденоїдні розростання та інші [15, 22]. 

Одні автори вважають, що утруднення носового дихання є причиною 

виникнення звуження щелеп та інших зубощелепних аномалій, а інші автори, 

навпаки, вважають, що звужена верхня щелепа сприяє порушення дихання 

[16, 33, 187]. Достатньо часто, поряд із порушенням прохідності носових 

ходів, наявні хронічні бронхолегеневі захворювання, такі як бронхіальна 

астма, хронічний бронхіт, хронічні бронхопневмонії [30, 40, 101]. 
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На думку низки авторів головний метод розпізнавання складних 

процесів формування прикусу і складання основних програм ортодонтичного 

лікування –антропометрії [72, 77, 102]. У період постійного прикусу для 

визначення ступеня звуження зубного ряду використовують індекс Little. В 

оцінці стану зубних дуг і апікального базису найбільшого поширення набули 

методи Pont, Korkhaus, Долгополової, Gerlach, засновані на певному 

взаємозв'язку розмірів зубів і величин лінійних параметрів апікального 

базису і зубної дуги [100, 104]. Крім антропометрії, одиними  із основних 

методів обстеження в ортодонтії є рентгенологічний, зокрема, 

ортопантомографія (ОПТГ) і бічна телерентгенографія (ТРГ), які дають 

уявлення про кількість і розташування зачатків зубів, дозволяють оцінити 

простір для зубів, що не прорізалися, а також вивчити число коронок зубів, 

їхню величину і форму, кути їхнього нахилу, уточнити краніо-, гнато- і 

профілометричні розміри [21]. Такий аналіз допомагає визначити показання 

та протипоказання до вибору способу лікування зубощелепних аномалій. До 

поширених методів діагностики звуження зубних рядів відносяться також 

графічний метод Хаулея-Гербера-Гербста; для відтворення зображення 

нормальної індивідуальної форми зубних рядів будують діаграму залежності 

форми і розміру зубного ряду від суми розмірів коронок верхніх передніх 

зубів [25, 196]. Стрімкий розвиток цифрової стоматології, у тому числі 

комп'ютерних систем виготовлення ортопедичних та ортодонтичних 

конструкцій, дозволяє використовувати сучасні 3D-технології в діагностиці 

та подальшому ортодонтичному лікуванні пацієнтів зі звуженням щелеп та 

аномаліями зубощелепної системи [202, 203]. 

Таким чином, тривале порушення носового дихання внаслідок ЛОР-

патології впливає не тільки на розвиток верхньої щелепи, але і нижньої, що 

супроводжується розвитком зубощелепних аномалій. У зв’язку з цим 

вивчення поширеності зубощелепних аномалій у пацієнтів із поєднаною 

патологією, зокрема, ЛОР-органів і порушеннями носового дихання та  
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вибору ефективного ортодонтичного і хірургічного методу комплексного 

лікування пацієнтів  є актуальним.  

Мета роботи: підвищити ефективність діагностики та ортодонтичного 

лікування дітей із патологією щелепної системи, на тлі порушення носового 

дихання шляхом застосування і поєднання запропонованих оперативних і 

ортодонтичних методів та з використанням 3D технологій.  

Завдання  

1. Вивчити поширеність і зв'язок патології зубощелепної системи з 

порушенням носового дихання в дітей різних вікових груп. 

2. Вивчити взаємозв’язок між аномаліями носової перегородки в дітей і 

розвитком зубощелепних деформацій. 

3. Розробити комплекс заходів для лікування дітей із зубощелепними  

деформаціями і порушеннями носового дихання. 

4. Клінічно обгрунтувати і оцінити запропоновані методи лікування. 

 Об’єкт дослідження – динаміка зміни клінічних і біометричних 

показників розмірів верхньої щелепи в пацієнтів із зубощелепними 

аномаліями після ортодонтичного лікування. 

 Предмет дослідження – клінічне обґрунтування та оцінка 

ефективності запропонованого ортодонтичного лікування пацієнтів із 

зубощелепними аномаліями та порушеннями носового дихання. 

Методи дослідження – загальноклінічні: суб’єктивне і об’єктивне 

обстеження пацієнтів, антропометричні і біометричні методи (ширина 

верхньої щелепи в ділянці 4│4, 6│6 зубів, ширина і глибина склепіння 

піднебіння), рентгенографія (прицільна, ортопантомографія, 

телерентгенографія), 3D сканер 3Shape, статистичні методи. 

 Наукова новизна одержаних результатів. Вивчено поширеність 

зубощелепних аномалій у дітей різних вікових груп та їхнє поєднання з 

порушеннями носового дихання і патологією ЛОР-органів. 

 Запропоновано комплексний метод лікування пацієнтів, які мають 

звуження верхньої щелепи і захворювання ЛОР-органів із застосуванням 



22 

 

хірургічних та ортодонтичних методів, який дозволяє усунути причину 

аномалій зубощелепної системи та досягти позитивних віддалених 

результатів лікування. Клінічно обґрунтовано спосіб ортодонтичного 

лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, звуженням верхньої 

щелепи і викривленням носової перегородки.  

Отримано наукові результати про те, що при застосуванні 

запропонованого ортодонтичного лікування відбувається достовірне 

покращення клінічних індексів ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4, 6│6 

зубів, ширини і глибини склепіння піднебіння через 2 місяці після фіксації 

ортодонтичного апарату, відразу після зняття і через 6 місяців після зняття 

ортодонтичного апарату. 

На основі клінічних, біометричних показників, рентгенологічних 

досліджень і застосування 3D сканера доведено переваги запропонованого 

ортодонтичного лікування, необхідність комплексного лікування 

захворювань ЛОР органів, що дозволяє скоротити терміни лікування, досягти 

кращих результатів у віддалені терміни після проведеного комплексного 

лікування і запобігти виникненню ускладнень, пов’язаних із рецидивами 

ортодонтичної патології. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано спосіб 

діагностики та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням 

зубних рядів, який полягає в тому, що проводять клінічні та антропометричні 

дослідження, під час яких діагностують зубощелепні аномалії та патологію 

ЛОР-органів пацієнта на основі клінічного обстеження. Комплексні 

дослідження включають збір анамнезу, зовнішній огляд обличчя, його 

симетрію, пропорційність розвитку щелеп, вираженість носо-губних і 

підборідкових складок, ступінь відкривання рота та тип дихання. При цьому 

додатково діагностують ЛОР-патологію, а саме проводять передню і задню 

риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини і носоглотки. 

Особливою ознакою запропонованого способу є проведення функціональних 

дихальних проб, які полягають у виявленні ротового типу дихання. 
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Запропоновано комплексний ортодонтичний і хірургічний метод лікування 

пацієнтів із зубощелепними аномаліями і захворюваннями ЛОР-органів.  

 3D аналіз моделей і запропонована методика їхнього вимірювання має 

низку переваг над традиційними методами діагностики моделей, а саме: 

висока точність вимірювання, моделювання клінічної ситуації, зменшення 

кількості гіпсових моделей, можливість створення архіву, легкість у пошуку 

потрібної моделі, довговічність зберігання моделей, краща візуалізація. 

Спосіб діагностики та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі 

звуженням зубних рядів включає визначення симптомів за їхніми  

клінічними ознаками та порівняння їх з ознаками норми. Після порівняння 

клінічних ознак з ознаками норми здійснюють моделювання клінічної 

ситуації з використанням 3D-технологій і обробкою даних комплексного 

аналізу антропометричних параметрів тривимірного сканування гіпсових 

моделей щелеп, у послідовності, що включає зняття відбитків, відливання 

моделей, сканування і виготовлення віртуальних моделей,об'єднання 

віртуальних моделей з комп'ютерною томографією щелепно-лицевої ділянки, 

проведення діагностики і комплексного аналізу моделей, роботу у 

віртуальному артикуляторі для побудови адаптивної оклюзії і відтворення 

індивідуальних рухів щелепи пацієнта з можливістю відтворення протрузії, 

ретрузії, латеротрузії, візуалізацію щонайменше двох результатів лікування з 

урахуванням переміщення зубів шляхом складання плану лікування (повне 

моделювання лікування за рахунок інструментів для сегментації, 

переміщення та обмеження переміщення зубів, видалення, ротації зубів), 

збереження даних і на їхній основі проведення запланованого 

ортодонтичного лікування (Патент України на корисну модель № 109181 від 

10.08. 2017, Патент України на корисну модель №122312  від 26.12.2017). 

Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження впроваджені в лікувальний процес кафедри ортопедичної 

стоматології  ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (затв. 11 січня 2019 р.), кафедри ортопедичної стоматології 
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Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького (затв. 

25 січня 2019 р.), кафедри ортопедичної стоматології та кафедри стоматології 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

(затв. 17 січня 2019 р.), відділу ортопедичної стоматології ДУ «Інститут 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (затв. 24 січня 

2019 р.), кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії Харківської 

медичної академії післядипломної освіти (затв. 17 січня 2019 р.), на кафедрі 

дитячої стоматології  ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

(затв. 16 січня 2019 р.).  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний 

процес на кафедрі ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (затв. 11 січня 2019 р.), на кафедрі 

ортопедичної стоматології та кафедрі стоматології НМАПО імені П. Л. 

Шупика (затв. 17 січня 2019 р.), на кафедрі ортопедичної стоматології і 

ортодонтії ХМАПО (затв. 17 січня 2019 р.), на кафедрі ортопедичної 

стоматології з імплантологією Української медичної стоматологічної 

академії (затв. 1 березня 2019 р. ), у відділенні ортопедичної стоматології 

«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (затв. 24 

січня 2019 р.), на кафедрі ортопедичної стоматології (затв. 25 січня 2019 р.) 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

(затв. 25 січня 2019 р.), на кафедрі дитячої стоматології ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (затв. 16 січня 2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею здобувача. Автором власноруч зібрано та систематизовано 

фактичний матеріал, проведено статистичну обробку та аналіз отриманих 

результатів. Дисертантом підготовлені наукові дані до публікацій, виступів 

на конференціях, написані всі розділи дисертації, сформульовані практичні 

рекомендації, забезпечено їхнє впровадження в медичну практику. Спільно з 

науковим керівником сформульовано мету, завдання дослідження та 

висновки роботи. 
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 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на науково-практичній конференції «Сучасні технології  

та перспективні напрямки розвитку» (Ужгород, 2012), науково-практичній 

конференції «Інноваційні технології в сучасній стоматологічній практиці», в 

рамках проведення стоматологічних виставок «МЕДВІН-Стоматологія» 

(Івано-Франківськ, 2014, 2015, 2017, 2018), науково-практичної конференції 

«Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів» присвячена пам'яті академіка НАМН Є.М. 

Нейка  (Івано-Франківськ, 2018). 

 Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 15 

наукових праць, із них 5 статей у фахових наукових виданнях України, 1- в 

іноземному журналі, 7 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, 2 

патенти України на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ПОШИРЕНІСТЬ, ЕТІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ 

КЛІНІКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ 

АНОМАЛІЯМИ, ПОЄДНАНИМИ З ЛОР-ПАТОЛОГІЄЮ   

 

1.1. Поширеність, етіологія і вплив на формування лицевого черепа 

зубощелепних аномалій 

Аномалії зубощелепної системи у дітей та підлітків займають одне з 

перших місць серед захворювань щелепно-лицевої ділянки [2, 8, 14]. За 

останні десятиліття частота виявлення аномалій прикусу збільшується, а 

потреба в лікувально-профілактичних заходах становить при змінному 

прикусі 36,9 %, а в період постійного прикусу більше, ніж 40 %, і постійно 

збільшується з віком [2, 8, 14, 55, 75, 106]. При супутніх захворюваннях 

інших систем організму, зокрема і ЛОР-патології, порушення зубощелепної 

системи виявляються від 60 % до 90 % випадків [59, 78, 87, 151].  Серед 

аномалій форми зубних рядів у трансверзальній площині, звуження зубних 

рядів у постійному прикусі на нижній щелепі зустрічається в 37,8 % 

випадків, а на верхній щелепі - в 57 % випадків від числа обстежених. У 95 – 

98 % звуження верхньої щелепи поєднується з дистальним або мезіальним 

прикусом, глибоким різцевим перекриттям, вертикальною різцевою 

дезоклюзією та іншими зубощелепними деформаціями [13, 73, 157].  

У літературі, зазвичай, описують лише скупченість положення зубів на 

верхній і нижній щелепах, аномалії окремих зубів і значно рідше опис 

аномалій форми та розмірів зубних рядів [9, 30, 69, 161]. Звуження зубних 

рядів характеризується зменшенням відстані між серединною площиною і 

латерально розташованими від неї зубами [23, 172]. Аномалію форми 

верхнього зубного ряду визначають по відношенню до серединного 

піднебінного  шва, нижнього - по відношенню до серединної площини лиця і 

щелеп. Дефіцит місця для груп зубів у зубній дузі виражається в тісному 



27 

 

положенні зубів, протрузії та інших аномаліях їхнього положення. Аномалії 

зубних рядів у процесі та після закінчення росту щелеп призводять до 

порушення форми обличчя з деформацією скелета, порушення 

морфофункціонального співвідношення, погіршують координацію нервово-

м'язового апарату і зменшують витривалість м'язів [6, 36, 94, 146, 179]. 

У дорослих пацієнтів деформації щелеп обтяжуються перебудовою 

зубощелепного апарату, що виражається у виникненні дефектів і вторинних 

деформацій зубних рядів, ускладненням з боку тканин пародонта і  скронево 

нижньощелепового суглобу (СНЩС). Все це ускладнює діагностику, 

лікування та реабілітацію таких хворих [31, 40, 41, 55, 181]. 

Зміни лицевого черепа при деформаціях щелеп викликають естетичні 

порушення, що призводить до негативних психоемоційних станів, 

накладаючи відбиток на особисте життя і суспільну активність пацієнтів [42, 

46].  

У літературі відзначено велику різноманітність варіантів звуження 

зубних дуг,  які зустрічаються в клінічній практиці. Так, при нейтральному 

прикусі (І клас за Енглем) виділяє наступні варіанти аномалій форми зубних 

рядів (рис. 1.1) [15, 65, 108, 110]:  

 

Рис. 1.1 Варіанти аномалії форми зубних рядів: а) рахітична верхня 

щелепа; б) V-подібна верхня щелепа; в) трапецієвидна форма зубного ряду 

нижньої щелепи. 

1. Рахітична верхня щелепа – вдавлення альвеолярного відростка від 

ікла до першого моляра (рис.1.1а). 
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2. V-подібна верхня щелепа - звуження зубного ряду в ділянці ікла, 

центральні різці сходяться під гострим кутом, готичне піднебіння (рис. 1.1б). 

3. Рахітична нижня щелепа - трапецієвидна форма зубного ряду, 

оральний нахил молярів, тісне положення різців (рис. 1.1в). 

В.Н. Трезубов [100] дещо розширив варіанти форм зубних рядів (рис. 

1.2): 

 

Рис. 1.2. Графічне зображення аномалії форми зубних дуг. Пунктирною 

лінією зображена нормальна форма зубних дуг. 

1. I - подібний, симетрично звужена на всьому протязі зубна дуга 

витягнута в передній ділянці (передні зуби розташовуються тісно і 

віялоподібно); 

2. Сідлоподібне звуження зубної дуги -  нерівномірне звуження зубної 

дуги і, особливо,  виражене здавлення в ділянці премолярів і молярів з обох 

сторін; 

3. V - подібна форма зубного ряду, що характеризується різким 

звуженням і виступанням уперед передньої ділянки до утворення гострого 

кута (передні зуби найчастіше розташовуються тісно); 

4. О - подібна зубна дуга (звуження в ділянці молярів). Усі чотири 

зазначених вище форми зубного ряду мають симетричне звуження; 
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5. Трапецієвидна зубна дуга, коли передня частина зубної дуги 

сплющена і весь зубний ряд має форму трапеції; 

6. Асиметричний зубний ряд, в якому половини щелепи розвинені 

нерівномірно 

А.Б. Слабковская [85], поряд з відомими антропометричними методами 

діагностики розмірів зубних рядів (Тон, Пон, Коргхауз), провівши вимір 

ширини зубних рядів у ділянці ікол, виділила три ступені звуження, залежно 

від суми мезіо-дистальних розмірів чотирьох нижніх різців: 1 ступінь - до 2 

мм; 2 ступінь - до 4 мм; 3 ступінь - більше 4 мм. 

Фактори, що призводять до звуження зубних рядів у літературі 

поділяють на ендогенні і екзогенні, а за часом дії - вроджені і набуті [11, 

172]. 

Зубощелепна система розвивається в процесі росту людини під впливом 

багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, причому порушення росту 

окремих частин черепа призводить до формування аномалій прикусу [90]. 

Тому, етіопатогенетичні механізми розвитку аномалій необхідно розглядати, 

починаючи з внутрішньоутробного періоду, коли дія різних етіологічних 

чинників призводить до виникнення патологічних морфо-функціональних 

змін у зубощелепній системі [29, 78, 195]. 

Л.C. Персін [78], Izquierdo P.P. et al. [171] відзначають, що спадковість 

має величезну роль у розвитку зубощелепних аномалій, так як від батьків до 

дітей передаються особливості будови лицилевого скелета, розмір і форма 

зубів, щелеп, зубних дуг, профіль лиця. Однак, частота спадкових аномалій 

не велика і приблизно становить 14% від загального числа. Тому необхідно 

враховувати вплив декількох етіологічних факторів зовнішнього середовища, 

що призводять до різноманітних відхилень у розвитку ЗЩС [54, 70]. 

Серед хвороб раннього дитячого віку, що викликають зубощелепні 

аномалії, необхідно виділити рахіт, при якому спостерігається недостатнє 

зростання кісток основи черепа і зменшення його висоти, сплощення 
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потилиці, звуження верхньої щелепи, високе готичне піднебіння, відставання 

зрощення щелеп [14, 25, 51, 200]. 

Причиною розвитку аномалій зубощелепної системи також є порушення 

фізіологічної рівноваги м'язів щелепно-лицевої (ЩЛЛ) ділянки [31, 40, 54]. 

Відзначено, що в нормі тонус м'язів  ЩЛД більше від тонусу язика [43, 94]. 

Але, при різних аномаліях прикусу знижується скорочувальна здатність 

одних м'язів і посилюється дія інших, порушуючи міодинамічну рівновагу 

м'язів антагоністів [7, 52, 176]. 

На стан жувальної мускулатури і відповідно на ріст щелепних кісток, 

особливо на верхню щелепу, впливає консистенція їжі. в експериментальних 

тварин, які отримували рідку їжу, кількість кісткової речовини на піднебінній 

поверхні було менше, і осифікація синхондрозу верхньої щелепи була 

зменшена. Також відзначено порушення росту верхньої частини лицьового 

черепа [194]. 

Причиною виникнення звуження зубних рядів верхньої щелепи також є 

аномалія розвитку вуздечок губ і язика [7, 27]. 

За даними [186] штучне вигодовування впливає на формування 

патологічних видів оклюзії в 2, 3 рази частіше, ніж у дітей із природним 

вигодовуванням. Необхідно відзначити, що наявність одного або декількох 

етіологічних факторів ведуть до появи інших, посилюючи тим самим наявну 

патологію [111, 119, 174, 195]. Аномалії положення зубів і надкомплектні 

зуби також сприяють виникненню звуження зубних дуг [50, 93, 98]. 

Одним із найважливіших етіологічних факторів розвитку звуження 

зубних рядів, є порушення функції дихання і, як наслідок, виникнення 

ротового дихання. До цього призводять захворювання ЛОР - органів: 

викривлення носової перегородки, гіпертрофія носових раковин, глоткових і 

піднебінних мигдаликів, риносинусити, аденоїдні розростання та інші [61, 81, 

112]. На даний час зростає частота захворювань алергічної природи, що 

порушують прохідність порожнини носа (астматичний бронхіт, бронхіальна 

астма, алергічний риніт), що впливає на розвиток носолобних дуг у ділянках 
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верхніх носових ходів, призводить до звуження верхньої щелепи, протрузії 

верхніх зубів, нижної  ретрогнатії [10, 22]. 

Є автори, які вказують, що при ротовому диханні посилюється 

скорочення міокарду і збільшується права порожнина серця  і це може 

призвести до серцево-судинних патологій [103, 128]. 

Одні автори [64, 101] вважають, що ускладнення носового дихання є 

причиною звуження щелеп і інших зубощелепних аномалій. Інші автори 

навпаки вважають, що звужена верхня щелепа викликає порушення дихання 

[162]. Ю. П. Мансур з співавт., P. Cozza з співавт. заперечують безпосередній 

зв'язок між цими патологічними процесами [68, 147].  

Між способом дихання і розвитком основи черепа, а також положенням 

нижньої щелепи встановлено тісний зв'язок - змінюється положення черепа 

щодо хребта, а також форма грудної клітки [21, 196]. Таким чином, на 

підставі даної концепції слід вважати, що обструкція верхніх відділів 

дихальних шляхів змінює напрямок скелетного росту лицьового відділу 

черепа. 

Для осіб із порушенням носового дихання характерно збільшення 

висоти піднебіння, при якому викривлена перегородка носа, а аномалія 

прикусу, вважають ряд авторів,  виникає при викривленні перегородки носа 

[35, 81, 191, 192]. 

Збільшення розмірів нижнього відділу обличчя при недостатності 

носового дихання, залежить від ступеня зменшення назофаренгіального 

простору. Розмірні характеристики і форма черепа змінюються й після зміни 

зубів, а віковий аспект при цьому дозволяє оцінити вплив відмінного від 

норми етіологічного фактора (утруднення носового дихання) на зміну 

величин параметрів черепа [28]. 

При тривало існуючій назальній обструкції першими виникають 

функціональні порушення - такі, як зниження тонусу кругового м'яза рота і 

крил носа. 
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У разі відсутності своєчасної корекції даного стану відбуваються зміни 

на структурному рівні, що супроводжується формуванням так званого 

«синдрому аденоїдного обличчя» [33]. 

Термін «аденоїдне обличчя» був введений в 1872 році для опису 

характерних щелепнолицевих змін, що виникають на тлі хронічної назальної 

обструкції. Можливо, більш коректним терміном, ніж «аденоїдне обличчя», 

для опису зовнішніх змін дитини з постійним утрудненням носового дихання 

є термін "синдром подовженого обличчя", що зустрічається в англомовній 

літературі. Останній включає в себе збільшення вертикального розміру 

нижньої третини обличчя, типовий апатичний вираз і посмішку, готичне 

піднебіння [37].  

"Аденоїдний" тип обличчя свідчить про наявність ротового або 

змішаного дихання. Воно характеризується широкою спинкою носа, 

згладженістю носогубних складок, млявими крилами носа, апатичним 

поглядом і злегка опущеним, вимушеним положенням голови. Про 

порушеної функції носового дихання свідчать також зменшені ніздрі, 

відсутність змикання губ [35, 80]. 

Зміни на рівні кісткових структур щелепно-лицевої ділянки 

супроводжується подовженням нижньої третини обличчя (відзначається 

вертикальний тип росту щелеп), збільшенням кута нижньої щелепи, 

укороченням задньої висоти обличчя, звуженням верхньощелепної зубної 

дуги [84]. 

Гіпертрофія глоткових мигдалин є причиною звуження просвіту верхніх 

дихальних шляхів, що приводить  до змін на рівні ротоглотки. При цьому 

відбуваються зміни положенні під'язикової кістки, пов'язані з необхідністю 

зберегти постійний обсяг верхніх дихальних шляхів [10, 22, 117]. 

На думку ряду авторів, із нормалізацією носового дихання відмічається 

відновлення деяких змін щелепно-лицевої ділянки . Із практичної точки зору, 

більшість дослідників притримуються думки про те, що відновлення 

повітряної провідності верхніх дихальних шляхів не супроводжується 
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нормалізацією морфофункціонального стану щелепно-лицевої ділянки 

дитини [37, 39]. 

Дана патологія вимагає негайного проведення раннього ортодонтичного 

лікування, спрямованого на усунення зубощелепної деформації і 

профілактику формування патології на структурному рівні, проаналізувавши 

морфологію зміни перед проведенням оперативного лікування через 5 років 

після оперативного усунення аденоїдів, Юрочко Ф.Б зробив висновок, що 

середня величина нижньої третини обличчя в досліджуваній групі дітей 

(після оперативного лікування) значно відрізнялася від аналогічного 

показника в контрольній групі (діти без ознак порушеного носового 

дихання), провівши аналіз тільки в 50 % обстежених спостерігали 

нормалізацію оклюзії зубних рядів, при цьому найбільш виражені зміни були 

відзначені в тих випадках, коли оперативне втручання проводилося у віці до 

8 років [21, 116]. 

Ряд авторів у своїх дослідженнях демонструють необхідність 

проведення ортодонтичної корекції зубощелепної аномалії в найближчі 

терміни після проведення оперативного втручання, оскільки 

міофункціональний статус, сформований у результаті тривалого періоду 

відсутності носового дихання, є стабільним і незворотним у тому випадку, 

коли своєчасне втручання з боку ортодонта не проводилося [27, 112, 140, 

149]. 

У деяких літературних джерелах є дані про позитивний вплив 

оперативного лікування на стан зубощелепного апарату [140]. 

Найменш вірогідна спонтанна корекція зубощелепних аномалій у 

підлітків, що обумовлено динамічним зростанням щелепних кісток, в 

середньому до 12 років. 

При цьому несприятливі чинники, що впливають  на щелепно-лицеву 

систему після пубертатного стрибка росту, матимуть незначний вплив, 

оскільки до цього віковому періоду росту лицьових структур завершено на  

80 % [213]. 
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Відкритий прикус при ротовому диханні виникає в результаті тиску 

язика на нижні різці та ікла. 

Таким чином, порушення носового дихання є причиною різних 

зубощелепних деформацій: звуження і деформації верхньої щелепи і 

піднебіння, взаємного зв’язку щелеп по II або III класу (відповідно до 

класифікації Е. Енгля, сагітальній чи вертикальній різцевій дизоклюзії  у 

дітей з зубощелепними деформаціями патологічні зміни в носовій порожнині 

і глотці зустрічаються значно частіше, ніж в дітей із нормальним прикусом 

[115, 128, 141, 215]. На думку авторів, в основі багатьох важких деформацій 

зубощелепної  ділянки при порушенні носового дихання лежать не місцеві 

механічні фактори, а глибокі патологічні зміни в дитячому організмі, 

пов'язані з захворюваннями носоглотки. Однак не завжди виявляється 

закономірний зв'язок між порушенням носового дихання і зубощелепними 

деформаціями [215, 180, 189].  

Існує думка, що ротове дихання є не причиною аномалій прикусу, а їх 

наслідком, і в багатьох хворих після розширення звуженої верхньої щелепи 

нормалізується дихання носом. 

Остаточно не з'ясовані причини наслідки між порушенням носового 

дихання і зубощелепними деформаціями. 

Чи не все зрозуміло і щодо механізму виникнення аномалій прикусу при 

патології носоглотки. Безсумнівно лише те, що між зубощелепними 

аномаліями і синдромом носової обструкції існує тісний патогенетичний 

взаємозв'язок. Тому обов'язковою умовою успішного ортодонтичного 

лікування зубощелепних деформацій у дітей є попереднє усунення 

патологічних процесів в носовій порожнині і глотці. 

Для ротового дихання характерно не змикання губ, що тягне за собою 

зникнення негативного тиску в ротовій порожнині. Клінічно це проявляється 

відвисанням нижньої щелепи, виникненням "подвійного підборіддя", що 

вказує на усунення носового дихання [120]. 
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При ротовому диханні змінюється тонус колового м'яза рота і щічних 

м'язів. Це сприяє звуженню верхнього зубного ряду, яке буває найбільш 

вираженим у ділянці ікол і премолярів. Якщо при нормальному носовому 

диханні і зімкнутих губах бічні поверхні язика надають достатній тиск на 

верхньощелепний зубний ряд, то при ротовому диханні язик займає 

неправильне положення і не підтримує нормальну форму верхнього зубного 

ряду. Тиск щічних м'язів на верхній зубний ряд при напіввідкритому роті 

призводить до його деформації [101, 102]. 

Під час ротового дихання порушується синергізм і антагонізм 

циркулярних і радіальних м'язів. Радіальні м'язи, зокрема, підборідочні, 

рефлекторно скорочуючись, надають підвищений тиск на апікальний базис 

нижньої щелепи, ріст якого гальмується. При цьому нижня губа 

розташовується між передніми зубами щелеп, порушуючи їхнє змикання, що 

є одним із факторів формування дистальної оклюзії зубних рядів, яка 

характеризується протрузією верхніх різців. 

При ротовому диханні напружуються м'язи щік, стискаючи бічні ділянки 

зубних дуг. При вдиху в ротовій порожнині утворюється позитивний тиск, 

струмінь вдихуваного повітря тисне на піднебінний склепіння, викликаючи 

деформацію твердого піднебіння - утворення високого склепіння (готичне 

піднебіння), що зустрічається в 75,6 % випадків, і звуження зубних дуг [94]. 

Ступінь участі носа при ротовому диханні складає 25 ± 1,5 % і залежить 

не стільки від величини носового опору і наявності патологічних змін в 

носовій порожнині, скільки від положення язика, його кореня, м'якого 

піднебіння, будови глотки. 

Язик при диханні через рот опускається, торкаючись бічних ділянок 

тільки нижнього зубного ряду, і не протидіє тиску м'язів щік на верхньому 

зубному ряді і альвеолярному відростку. Таке порушення м'язової рівноваги 

веде до здавлення зубного ряду і верхньої щелепи [94]. 

Дуже часто, поряд з порушенням прохідності носових ходів, присутні 

хронічні бронхолегеневі захворювання, без патології носових ходів 
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(бронхіальна астма, хронічний бронхіт, хронічні бронхопневмонії). Вони 

створюють додаткові умови для ротового дихання і формування звужених 

зубних рядів, тому що при ротовому диханні опір верхніх дихальних шляхів 

знижується до 28 %, а робота зовнішнього апарату дихання менше в 2 рази 

[9, 21, 30]. Із порушенням носового дихання в дітей формується певний тип 

обличчя, який із віком формує певні особливості лицьового черепа і 

зовнішнього вигляду людини: задишка, хода, пропорції будови тіла [22, 27]. 

Утруднене носове дихання веде до порушення ритму і обсягу дихальних 

екскурсій, недорозвинення грудної клітки і дихальних м'язів. Виявлено зміни 

газового складу крові, зменшення кількості еритроцитів, зниження 

гемоглобіну, порушення обміну речовин, функції шлунково-кишкового 

тракту, ендокринної системи, серцево-судинної системи, зміна 

внутрішньочерепного тиску і інше. Усе це є причиною розумової та фізичної 

розладів [37, 47]. 

При ротовому  диханні посилюється скорочення міокарда і збільшується 

права порожнина серця [61]. 

Таким чином, аналіз літератури показав, що поширеність зубощелепних 

аномалій, у тому числі і звуження верхньої щелепи, залишається високою, 

надаючи негативний вплив на весь організм. Етіопатогенетичні механізми 

розвитку звуження зубних рядів є дуже різноманітними і часом 

суперечливими, проте відомостей про взаємовідносини звужених зубних 

рядів і носової порожнини, що детермінують зміни лицевого черепа 

недостатньо. 

 

1.2. Особливості будови твердого піднебіння та дна носової 

порожнини 

У літературі чітко описано формування та будова твердого піднебіння, 

яке є водночас дном носової порожнини і верхньої стінкою ротової 

порожнини. 
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Первинне піднебіння формується на ранніх стадіях 

внутрішньоутробного розвитку з переднього носового відростка і двох 

верхньощелепних відростків шляхом їхнього зрощення, а формування 

вторинного піднебіння відбувається за рахунок дистально розташованих 

частин верхньощелепних відростків у напрямку до серединної лінії [94]. 

У міру зрощення цих відростків з заднім краєм первинного піднебіння і 

між собою, а також з нижнім краєм носової перегородки, хоани 

пересуваються назад. До 36 тижня ця перебудова завершується. У 

постнатальному періоді виділяють 4 фази перебудови альвеолярного 

відростка верхньої щелепи 1 - до прорізування молочних зубів; 2- моменту 

прорізування молочних зубів до їх зміни; 3 - зміна молочних зубів; 4 - період 

закінчення формування кісток (20-30 років) [53]. У другій половині 

середнього віку відбувається зменшення висоти і розсмоктування між 

альвеолярних перегородок. В період формування постійного прикусу площа 

кісткового піднебіння збільшується за рахунок розширення альвеолярної 

дуги, товщина якої на рівні різців становить в середньому (11,8) мм. А у 

дорослих ширина твердого піднебіння становить (39,9) мм, а довжина (47,7) 

мм. Коливання довжини твердого піднебіння у дорослих становить (41,0 - 

60,0) мм; а ширина (28,0-42,0) мм [67, 154]. 

Виходячи з довжини і ширини твердого піднебіння виділяють у-подібну, 

параболічну і еліпсоподібну форми. У-подібна форма характеризується 

постійністю ширини твердого піднебіння в декількох точках, яка 

спостерігається на черепах з переважним ростом в довжину; параболічна - 

найбільша ширина знаходиться на рівні заднього краю альвеолярного 

відростка і зустрічається при його рівномірному розвитку; еліпсоподібна 

характеризується максимальною шириною на рівні 7-х, рідше 5-х зубів, а 

потім незначно зменшується і зустрічається на черепах з переважанням росту 

в ширину [80, 110, 200]. 
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За величиною піднебінного показника розрізняють три форми твердого 

піднебіння: вузьке  -  зустрічається  в 36,6 %; широке - 34,2 %; середнє - в 

29,3 %. 

У процесі росту і розвитку лицевого скелету топографо-анатомічні 

особливості будови твердого піднебіння зазнають значних змін, визначаючи 

хід струменя повітря під час дихання, розмови, співу. Конфігурація твердого 

піднебіння тісно пов'язана з формуванням зубних рядів і ЗЩС [13, 24]. 

Розрізняють три основні форми піднебінного склепіння: увігнуте, 

опукле, плоске. У сагітальній площині виділяють чотири конфігурації 

піднебінного склепіння: низхідне, куполоподібне, горизонтальне, висхідне. 

Низхідна форма твердого піднебіння становить 17,4 % від усіх варіантів 

будови і характеризується тим, що висота піднебіння поступово зростає від 

заднього відділу до переднього. Для куполоподібної форми характерно 

нерівномірне збільшення висоти ззаду наперед, причому найбільша висота 

знаходиться між першим моляром  і другим премоляром. Кісткове піднебіння 

горизонтальної форми має однакову висоту в 3-4 точках вимірювання. Для 

висхідної форми характерна наявність найбільшої висоти на рівні заднього 

альвеолярного краю і поступове зменшення до переднього відділу піднебіння 

[68, 76]. 

При  формуванні черепа дуже важливе значення відіграє піднебінний 

шов, так центром трансверзального зростання верхньої щелепи, який 

формується  на 4-му місяці внутрішньоутробного розвитку. У поздовжньому 

напрямку шов, відноситься до швів гладкого типу. У перший рік життя 

збільшується лише розмір шва в орально-назальному напрямку за рахунок 

потовщення твердого піднебіння. До 25 років у задній частині шва 

відзначаються зубчики , а сам шов потовщується. До 35-40 років відбувається 

облітерація шва. Розрізняють такі види з'єднання піднебінних відростків: в 

молодому віці - гармонійне, в юнацькому - синдесмоз, в літньому - 

синартроз. У сполучній тканині виражена гофрованість колагенових волокон. 

У перший час при формуванні кісткового зубця на невеликій ділянці краю 
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піднебінного відростка ущільнюється окістя, в ній скупчуються фібробласти, 

які перетворюються в класти. У цій ділянці утворюється грубоволокниста 

тканина, що переходить з часом в пластинчасту тканину. Найвиразніше 

піднебінний шов спостерігається у віці 14 - 18 років (відростки з'єднуються 

сполучною тканиною, кісткові зубці добре виражені, розташовуються в 

глибині шва). Кістковий зубець являє масив, що складається зі старої і 

нашарування молодої кісткової тканини, що росте з боку окістя. Розширення 

верхньої щелепи можливо за рахунок розтягування сполучною тканини шва 

твердого піднебіння [66]. 

Тверде піднебіння утворене піднебінним відростком верхньої щелепи і 

горизонтальною пластинкою піднебінної кістки, утворює нижню стінку 

порожнини носа. Порожнина носа з’єднується з носоглоткою за допомогою 

хоан - парних внутрішніх отворів. Кожна хоана обмежена зверху тілом 

клиноподібної кістки, крилом сошника і відростком клиноподібної кістки, 

внизу горизонтальною пластинкою піднебінної кістки, латерально-

медіальною пластинкою крилоподібного відростка. У дорослих поздовжній 

розмір хоан дорівнює 2 - 2,5 см, поперечний - приблизно половині [37]. 

Порожнина носа є складно влаштованим утворенням, що має медіальну, 

латеральну, верхню і нижню стінки. Спереду вона відкривається назовні 

грушоподібною апертурою, а ззаду - хоанами в носоглотку. Порожнина носа 

розділена на дві частини перегородкою носа. 

У літературі описані розміри грушоподібного отвору, хоан, носових 

раковин, приблизні розміри порожнини носа у дорослих; відомості про 

висоту прикріплення носових раковин. Однак відомості про особливості 

форми і розмірів порожнини носа при різних формах твердого піднебіння і 

деформаціях лицевого скелета з урахуванням черепних показників є вельми 

розпливчастими. Недостатньо вивчено питання щодо змін у структурі 

порожнини носа, що утворюють лицевий череп, при звуженні верхньої 

щелепи і її ортодонтичному  лікуванні [37, 47, 81]. 
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 Є достатньо даних, що підтверджують той факт, що формування  

ліцевого відділу черепа носить хвилеподібний характер з періодами 

активного росту  від народження до 6 місяців, від 3 до 4 років і від 7 до 11 

років. 

Формування порожнини носа залежить від розвитку решітчастої  кістки, 

верхньої щелепи, прорізування і зміни зубів, зміни структури будови 

слизової оболонки. Порушення розвитку кісток лицьового відділу черепа 

впливають на формування хоан і зовнішнього носу. Шкірно-хрящової відділ 

носа росте швидше кісткового, внаслідок чого форма носа з віком 

змінюється, до 10-13 років його ріст завершується. Висота носової 

порожнини збільшується головним чином за рахунок зростання верхньої 

щелепи. Верхня частина носової порожнини росте дуже повільно, найбільшої 

величини вона досягає лише до 14-15 років [66]. 

Нижній носовий хід утворюється в 6 міс. і збільшується до 13 років. 

Середній носовий хід поступово стає звивистим. Помітне наростання 

величини середньої носової раковини відзначається з дворічного віку і 

продовжується до 20 років. Слизова  оболонка, що вистилає порожнину носа, 

до 9-10 років згладжується, але кількість печеристих тканини в ній значно 

збільшується. Додаткові пазухи носа до моменту народження розвинені 

слабо. Так, найбільш розвинена верхньощелепова пазуха у новонародженого 

представляє собою поглиблення в латеральній  стінці носової порожнини, 

спускається  донизу до рівня нижньої носової раковини; спереду ця 

порожнина межує із слізно-носовим каналом, а латерально - не доходить до 

нижньоочного каналу [66]. 

Таким чином, з огляду на особливості формування верхніх дихальні-них 

шляхів (основним провідником вдихуваного повітря нижній носовий хід стає 

лише до 9 років), незаперечним фактом є вкрай негативний вплив обструкції 

носового дихання на розвиток анатомічних утворень носової порожнини . 

Цим же пояснюється швидке поява неправильного стереотипу дихання, 
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обумовлений викривленням носової перегородки, який запускає механізм 

виникнення зубощелепної аномалії. 

 

1.3. Методи обстеження пацієнтів із звуженням верхньої щелепи і 

порушенням носового дихання 

При постановці діагнозу у дітей,  як і у дорослих пацієнтів з аномаліями 

і деформаціями зубощелепної системи необхідне проведення комплексного 

дослідження морфофункціонального стану організму [58, 74, 100]. 

Планування лікування таких хворих неможливе без виявлення етіологічних 

чинників, вивчення нормальних показників росту, розвитку скелету, 

виявлення функціональних порушень з боку всіх життєво важливих функцій 

організму [2, 77, 164, ]. 

Перед плануванням лікуванням проводиться клінічне обстеження 

пацієнтів із звуженням верхньої щелепи з клінічного етапу. Воно включає 

опитування: скарги пацієнта, дані анамнезу життя, стан матері під час 

вагітності, протікання пологів, стан дитини при народженні, спосіб та 

терміни вигодовування, загальний стан здоров’я дитини, перенесені та 

супутні захворювання, терміни прорізування молочних зубів, початок зміни 

та прорізування постійних зубів [4, 45, 48, 95]. Далі з’ясовуються дані 

анамнезу хвороби, що включають відомості про те, коли вперше були 

помічені патологічні ознаки та якою була динаміка їх розвитку, чи звертався 

пацієнт до спеціалістів раніше, чи проводилось будь-яке лікування [3, 43, 

108, 145]. Окремо акцентується увага на виявленні факторів, що сприяли 

розвитку ортодонтичної патології, тобто захворювань ЛОР-органів та за 

потребою можна використовувати для постановки правильного діагнозу та 

вибору адекватного лікування [103, 156, 183].  

Метод бічний рентгенографії носоглотки добре зарекомендував себе, 

перш за все, через високу доступності на амбулаторному етапі і відносно 

високу інформативність при диференціальної діагностики захворювань 

носоглотки - аденоїдів. Тінь збільшеною глоткової мигдалини на бічній 
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рентгенограмі перекриває повітряний стовп, просвіт носоглотки, що дозволяє 

говорити про наявність аденоїдів і визначити їх розмір, ступінь з 

вимірюванням аденоїдної-носоглоточного співвідношення. На підставі 

рентгенологічних даних не представляється можливим судити про наявність 

чи відсутність запалення, набряку аденоїдів, наявності густого слизу на їх 

поверхні [ 5, 56, 138]. 

Комп'ютерна томографія пазух та носової порожнини носа дозволяє 

детально розглянути як саму порожнину носа і носоглотки, так і всі стінки 

пазух носа і виявити поліпоз, хронічний синусит, викривлення носової 

перегородки, новоутворень , вади розвитку носа і пазух [ 168, 169, 176].  

Ендо-відео-рино-фарингоскопія безумовно, є золотим стандартом в 

діагностиці захворювань верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються 

синдромом обструкції носового дихання. У дитини вона здійсненна з 

моменту народження-фіброскоп до 2,5 мм. У старших дітей 

використовується також жорстка оптика. До переваг відноситься можливість 

відеодокументації на цифровий носій [207] . 

Функціональна дихальна проба проводиться наступним чином: до 

кожної ніздрі підносять ворсинки вати і стежать за їх рухом. При 

утрудненому носовому диханні екскурсія ватних ворсинок мінімальна або 

відсутня. Крім того, рекомендують набрати в рот воду і утримати її 

максимальний час. При різкому погіршенні носового дихання хворий 

змушений проковтнути воду, щоб дихати через рот [207, 147, 166]. 

Проба на затримку дихання після максимального вдиху (проба Штанге) 

або після максимального видиху (проба Генча). Пацієнту  пропонують 

зробити глибокий вдих або видих і затримати дихання, стиснувши крила носа 

і губи. Стежать за часом затримки дихання за секундоміром. У зв'язку з 

припиненням артеріалізації крові в організмі накопичуються продукти 

окислення, в тому числі вуглекислота. Посилюється збудження дихального 

центру, що призводить до зниження здатності затримувати дихання [209]. 
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Спірометрія дозволяє вивчити функціональну здатність дихальної  

системи. Запропоновано різні прилади для спірометричного і 

спірографічного вивчення функції дихання. Мета дослідження - визначення 

об’єму легень: максимальної, залишкової, в стані фізіологічного спокою і 

після динамічних навантажень. Отримані результати порівнюють з даними 

середньої норми з урахуванням віку, росту, соматичного розвитку 

обстежуваного і інших чинників [7, 12, 181, 187]. 

Щодо клінічного етапу, наступним обстеженням є об’єктивне 

дослідження, яке починається із зовнішнього  огляду пацієнта. Також 

обстежують ротову порожнину,  форми зубних рядів та положення окремих 

зубів, зуби, прикус, оцінюють прикріплення вуздечок верхньої і нижньої губ 

та язика, положення  і розміри язика, вивчення конфігурації піднебіння [78, 

100, 104, 210]. 

Необхідним є застосування спеціальних методів обстеження: 

атропометричні дослідження голови та обличчя, вивчення діагностичних 

моделей щелеп з використанням графічних методів, біометричні, 

фотометричні – за фотографіями , вивчення функціональних порушень 

дихання і дихальних систем організму [15, 63, 112, 181]. А тажож широко 

застосовується  рентгенологічні методи  дослідження: ортопантомографія та 

телерентгенографія голови у боковій та прямій проекціях. На даний час 

широко  використовується метод 3D-сканування гіпсових моделей щелеп [15, 

167, 169, 176].  

Велика кількість авторів важають що, антропо- та біометричних 

дослідження є найважливішими. Так, Л .С. Персин [78] зазначають, що 

визначення ортодонтичної норми неможливе без урахування 

антропометричного та біометричного дослідження. 

При визначенні ступеню звуження верхньої щелепи здійснюють 

біометричні вимірювання моделей, враховуючи певну залежність між 

шириною зубної дуги і коронок різців. Цей принцип лежить в основі багатьох 

розроблених методів [2, 15, 104, 182]. 
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На даний час встановлені прості математичні залежності між 

мезіодистальними розмірами зубів та окремими параметрами зубної дуги. 

Роnt вказував на залежності молярної та премолярної відстані від суми 

мезіодистальних розмірів 4 верхніх різців [27, 35, 174, 178]. S. Korkhaus 

використовував мезіодистальні розміри зубів для визначення глибини 

передньої частини зубної дуги; Н. Г. Снагіна запропонувала вимірювати суму 

мезіодистальних розмірів 12 зубів для більш точного визначення ширини 

зубної дуги [76, 104]. З.І. Долгополова визначила  співвідношення суми 

ширини коронок тимчасових верхніх  і нижніх різців і підтвердила їх 

взаємозв’язок за тимчасового ортодонтичного прикусу. Н.В. Панкратова з 

співавторами рекомендують оцінювати ширину зубних рядів у ділянці іклів 

та довжину переднього відрізка зубних рядів з урахуванням суми 

мізіодистальних розмірів 4 нижніх різців [15, 67, 76]. Окрім простих лінійних 

залежностей ряд авторів вказують на наявність зв'язків знайдених за 

допомогою регресійного та кореляційного аналізів між різними 

анатомічними структурами голови та зубощелепної системи. Також, Калвеліс 

Д.Л. приділяв багато уваги графічним методам  дослідження нормальної 

форми і розмірів зубної дуги. Є багато методів її побудови, але перевага 

надавалась комбінованому методу Хаулея-Гербера-Гербста [100, 107, 165]. 

Рентгенологічний метод дослідження знайшов широке застосування в 

стоматології і в ортодонтії. Він використовується як для діагностики  так і 

для визначення ефективності проведених втручань [121, 131, 144]. 

Застосування повторних рентгенограм у динаміці лікування дозволяє 

простежити стан патологічного процесу, вчасно виявити і запобігти 

можливим ускладненням. Окрім цього, ці методи особливо актуальні тому, 

що дозволяють оцінити співвідношення власне щелепно-лицьової ділянки з 

іншими структурами черепа, що є визначальним при вирішенні питання 

зубоальвеолярного чи скелетного походження аномалії [34, 44, 129]. 

Наприклад, практичне застосування панорамної рентгенографії займає 

вагоме місце. Однак, отримане  зображення є трохи збільшене, причому 
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неоднаково в центральному і бічному відділах щелеп. Слід зазначити також, 

нечіткість зображення передніх відділів щелеп і проекцію на них нижнього 

відділу хребта. Великі можливості вивчення структури черепа дає аналіз 

телерентгенографії. Для стійкої  фіксації голови хворого з метою отримання 

ідентичної телерентгенографії голови запропоновано безліч конструкцій 

цефалостатів. При розшифровці телерентгенографії дуже часто 

застосовується найбільш раціональний метод Шварца, який дозволяє 

повністю вивчити будову лицевого скелета[154, 169, 174]. 

 У даний час для розшифровки та аналізу ТРГ використовується 

комп'ютерна техніка, що дозволяє швидко і якісно проводити розшифровку, і 

зберігати інформацію про показники. 

 Поміж новітніх рентгенологічних  методів дослідження необхідно 

виділити комп'ютерну томографію, а саме технологію конусно-променевої 

комп'ютерної томографії (КПКТ)  яка дозволила при мінімальному 

променевому навантаженні, отримати істинно багато площинне і 3D-

зображення структур черепно-щелепно-лицевої ділянки в нормі і при 

патології [156, 167, 169, 198].  

При комплексному обстеженні пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи, 

практичне і теоретичне значення має вивчення функції дихання. Для оцінки 

функції носового дихання, наслідком порушення якого є ротове дихання, що 

входить в симптомокомплекс функціональних порушень при звуженні 

верхньої щелепи, пропонується велика кількість методів об'єктивної оцінки 

повітряної прохідності носової порожнини. [10, 207]. 

Комплексний аналіз сприяє правильній постановці діагнозу і планування 

раціонального методу лікування, спрямованого на усунення етіологічного 

фактора і реабілітацію пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи. 

 

 1.4. Методи лікування звуження верхньої щелепи 

 Для лікування звуження верхньої щелепи застосовують апарати, що 

володіють різного роду силами дії, що розширюють зубні дуги, їх апікальні 
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базиси, які нормалізують стан зубів. Апарати діляться на активні (механічні) 

і пасивні (функціональні), в яких функціональна сила використовується в 

певному напрямку [50, 51, 79, 125]. 

Апаратний метод найчастіше використовується в сучасному клінічному 

ортодонтичному лікуванні [71, 67, 203, 212]. Це показує. що він є досить 

безпечним при великій ефективності у більшості пацієнтів із звуженням 

верхньої щелепи [85, 91, 122, 145, 211]. Апарати які розширюють верхньою 

щелепу можна використовувати практично в будь-якому віці.  

Апарати для розширення верхньої щелепи діляться на такі групи: 

1. Знімні апарати (пластинчасті з гвинтом, силіконові); 

2. Дротові гнуті дугові апарати (знімні, незнімні); 

3. Незнімні апарати (каркасні).  

Знімні пластинчасті апарати, в яких використовуються розширювальні 

гвинти для утворення трансверзального направленого тиску, часто 

використовуються в молочному або змінному прикусі. Вплив цих апаратів 

переважно дає зубоальвеолярне  розширення з дуже незначним впливом на 

кісткову тканину верхньої щелепи. Деякі автори стверджують, що за 

допомогою цих апаратів може бути досягнутий кращий ефект, ніж при  

використанні дротяних гнутих апаратів типу quad-helix [60, 96 168, 205].  

Міофункціональні преортодонтичні трейнери також допомагають 

досягти певних позитивних результатів [113, 125, 201].  

Великий досвід надбаний  при використанні дротяних гнутих апаратів 

для розширення верхньої, щелепи типу  quad-helix та bi-helix. Ці апарати 

застосовують у пацієнтів різного віку. В період молочного та змінного 

прикусів за їх допомогою проводиться зубоальвеолярна і скелетна 

корекція, але  після формування постійного прикусу можна отримати лише 

зубоальвеолярну корекцію. Вплив апарата quad-helix уже дуже добре 

вивчено у  дослідженнях на пацієнтах [ 97, 124, 131, 134, 204]. 

Ступінь вираженості серединно-піднебінного шва є важливим при 

виборі методу розширення верхньої щелепи. В процесі формування 
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структури піднебінного шва  площа поверхонь збільшується  і сила, яку 

необхідно прикласти до піднебінного шва для отримання відповідної 

реакції, повинна збільшуватись [72, 83, 153]. На подальших стадіях 

розвитку складна структура піднебінного шва  вимагає більших сил і є 

показанням до використання швидкого піднебінного розширення, або 

хірургічного розширення верхньої щелепи, а також  вдаватися до 

кортикотомії при розширенні верхньої щелепи  в складних випадках у 

старших пацієнтів [34, 99, 137, 170]. 

Швидке піднебінне розширення було розроблено, як метод 

застосування значної сили до верхньої щелепи в трансверзальній площині з 

метою здійснення розриву серединно-піднебінного шва [126, 139, 143,150, 

153, 159, 177]. Для досягнення даної цілі на протязі багатьох років 

розроблялись різноманітні конструкції апаратів. Зараз цей метод набув 

значної розповсюдженості. У доступній літературі наявна велика кількість 

досліджень, що порівнюють різні типи апаратів для швидкого розширення, 

визначають його ефекти на різні структури серединної зони обличчя, 

досліджують можливі ускладнення або деталізують власне моменти руху 

зубів та верхньої щелепи при такому лікуванні [95, 110, 119, 123]. 

Вперше дротяні апарати для розширення верхньої щелепи були 

описані Гасом в 1961 році [133]. На даний час є два типи  апаратів для 

розширення верхньої щелепи: апарат Гаса, який не тільки фіксується на 

зубах верхньої щелепи, але й створює тиск на альвеолярні відростки, та 

апарат hyrax, який здійснює тиск тільки  на зуби. Так, досить велике 

дослідження з порівняння цих двох апаратів і вивчення результатів за 

допомогою комп`ютерної томографії. Він виявив, що при використанні 

обох видів  апаратів був отриманий майже одинаковий  результат: щічне 

переміщення молярів, як за рахунок корпусного переміщення, так і 

внаслідок нахилу, при цьому у других премолярів щічний нахил був більш 

виражений, ніж у опорних зубів. Проте у порівнянні з апаратом hyrax, 

апарат Гаса приводив  до більших змін у інклінації опорних зубів, зокрема 
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перших премолярів [12, 148, 189, 197, 199].  

У своїх дослідженнях  Garib D. G. зі співавторами [161].  виявив, що 

при швидкому розширені товщина щічної кортикальної пластинки у 

опорних зубів зменшується з (0,9 до 0,6) мм, а товщина піднебінної 

кортикальної кістки, навпаки, збільшувалась з (0,8 до 1,3) мм. При цьому 

збільшення товщини піднебінної кортикальної пластинки було більш 

виражене при використанні апарату hyrax, але використання цього апарату 

приводить і до більшої втрати висоти альвеолярного гребня з щічної 

сторони в зоні опорних зубів. При цьому збільшувалася висота клінічних 

коронок, але не відбувалося оголення цементу коренів, тож результат 

вважався задовільним. 

За даними N. L. Oliveira зі співавторами [190], розширення 

відбувалось при застосуванні обох типів апаратів, але його механізми 

відрізнялися. Так, при використанні апарату Гаса автори спостерігали 

більш виражені скелетні зміни (тобто збільшення власне розмірів 

піднебіння), а при розширенні апаратом хайрекс зміни відбувались 

переважно за рахунок нахилу альвеолярного відростка. Різниця у зміні 

ширини порожнини носа та відстані між апексами верхніх різців були 

недостовірними. 

Проте деякі автори не виявили достовірної різниці між ефектами цих 

апаратів. Так, Geran RG зі співавторами [215] спостерігали різницю лише у 

досягнутому об`ємі розширення. Але , не дивлячись на те, який тип апарата 

використовується, є деякі зміни, що відбуваються у зубощелепному апараті 

при застосуванні цих обох апаратів.  

C. H. Chung зі співавторами [142] показали, що при використанні 

апарата Гаса протягом необхідного для розширення часу середнє значення 

кута SNA збільшувалося на 0,35 градусів, а ANB – на 1 градус. ANS та PNS 

переміщувалися до низу на (1,30) і (1,43) мм, відповідно. Положення різців 

верхньої та нижньої щелеп достовірно не змінювалося. Середні значення 

ширини верхньої щелепи у ділянці премоляров, моляров, ширина носа та 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Oliveira%20NL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chung%20CH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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міжорбітальна ширина збільшувалися ,відповідно, на 110,7 %, 104,5 %,  

30,1 %, 23,1 %, та 3,3 % від об`єму розширення гвинта. Після швидкого 

розширення у дітей верхня щелепа переміщувалась дещо вперед та донизу, 

нижня рухалась по типу ротації до низу і назад, та достовірно 

збільшувалася висота обличчя [142]. Аналогічні результати отримали і J. A. 

McNamara зі співавторами [185]. 

F. A. Basciftci та A. I. Karaman [127] при розширенні також 

спостерігали невеликі рухи  верхньої щелепи уперед по відношенню до 

основи черепа та збільшення ширини носа, ширини верхньої щелепи, 

відстані між молярами верхньої та нижньої щелеп та іклами верхньої 

щелепи.  

Отримані результати, за даними багатьох авторів, зберігаються 

протягом суттєвого часу після закінчення лікування. Так, Sari Z [203]. та J. 

A. McNamara [185] при проведенні ШР у ранньому періоді змінного 

прикусу спостерігали збереження досягнутого положення перших молярів 

верхньої щелепи протягом року у 90,5 % випадків та у 80,4 % випадків на 

кінець періоду спостереження (2,4 року). При цьому кращі показники 

ретенції результатів лікування спостерігались у пацієнтів, у яких до 

лікування зубна дуга була вужчою та моляри мали піднебінний нахил. J. A. 

McNamara зі співавторами [185] спостерігали стабільність отриманих при 

розширені верхньої щелепи результатів протягом 6 років. Автори також 

вказують на те, що після застосування незнімних апаратів по завершенні 

лікування вдалося досягнути повної корекції на нижній щелепі, в той час 

як корекція дефіциту місця у верхньому зубному ряді склала 80 %. R. G. 

Geran зі співавторами [162] також отримали стабільні результати при 

розширені, протягом приблизно 11 років спостереження по закінченню 

лікування не відбувалось достовірних змін ширини зубного ряду. 

Натомість M. Cozzani зі співавторами [148] досліджували можливість 

розширення верхнього зубного ряду в молочному прикусі з використанням 

у якості опори для молярів та ікол. Авторам вдалося добитися корекції 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22McNamara%20JA%20Jr%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Basciftci%20FA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Karaman%20AI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22McNamara%20JA%20Jr%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22McNamara%20JA%20Jr%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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перехресного прикусу в усіх 31 випадках, що складали дослідну групу. 

Середні значення ширини верхньої щелепи по молярах у цій групі 

складали  (42,6 ± 2,3) мм до початку лікування, (46,7 ± 1,9) мм одразу по 

його завершенні (p < 0,01), та (46,3 ± 1,8) мм через рік після закінчення 

лікування (p <0 .01). Автори вказують, що використання у якості опори при 

розширенні молочних молярів може запобігти небажаним ефектам з боку 

перших постійних молярів при пізнішому розширенні. Раніше M. Cozzani  

зі співавторами [148] також доповідали про використання у якості опори 

других молочних молярів та іклів вже після прорізування першого 

постійного моляру.  При цьому отримані результати були стабільними, 

проте збільшення відстані між першими постійними молярами 

дорівнювало в середньому половині збільшення відстані між молочними 

молярами та відкриттям гвинта. Більшість авторів погоджується, що для 

успішного та відносно безпечного розширення верхньої щелепи при 

патології перегородки носа необхідно додаткове хірургічне втручання. 

Проте деякі автори наводять результати розширення без додаткових 

втручань. Так, Mundstock KS зі співавторами [188] проводили лікування у 

39 дорослих пацієнтів з наявним звуженням верхньої щелепи за допомогою 

апарату Гаса. У 81,5 % пацієнтів утворювалася діастема між центральними 

різцями, що розглядалося як успіх лікування. При цьому відчуття пацієнтів 

варіювали від помірного дискомфорту до вираженої болі, набряку, 

утворення дефектів піднебіння, в більшості випадків ці явища 

унеможливлювали подальше розширення. Проте у більшості пацієнтів 

вдалося досягти помірного розширення верхнього зубного ряду, цього було 

достатньо для досягнення задовільних оклюзійних контактів в результаті 

лікування. В той же час Gerlah KL зі співавторами [163] при проведенні 

лікування  не спостерігали побічних ефектів або вони були мінімальними. 

Основним з них була втрата ясенного прикріплення зі щічної сторони зубів 

верхньої щелепи, проте автори розцінили її як клінічно задовільну. За 

умови постійної ретенції отримані зміни залишалися стабільними. На 
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основі отриманих результатів автори позиціонували ШР як безпечний та 

ефективний метод лікування. Проте треба відзначити, що така думка рідко 

зустрічається в літературі. 

Отже, на даний час актуальною постає проблема вибору ефективного 

методу обстеження та лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, 

які поєднані з захворюваннями ЛОР – органів. Необхідним для успішного 

ортодонтичного лікування є усунення причин зубощелепних аномалій, 

серед яких однією з вагомих є ЛОР патологія. Тому, існує необхідність 

розробки сучасних методів комплексного лікування, спрямованих, як 

правило, на хірургічне усунення ЛОР-захворювань перед ортодонтичним 

лікуванням. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика обстежених хворих 

Нами було обстежено 239 дітей із зубощелепними аномаліями, віком 6-

18 років, із метою виявлення їхнього поєднання з порушеннями носового 

дихання і патологією ЛОР-органів. За результатами обстеження усіх 

пацієнтів на першому етапі дослідження було виявлено 144 дитини (60,3 %) 

без аномалій із зубощелепними аномаліями, в яких не було виявлено 

порушень носового дихання і ЛОР - патології. У 95 дітей (39,7 %) було 

виявлено зубощелепні аномалії, поєднані з порушеннями носового дихання 

та ЛОР - патологією.  

Для комплексного обґрунтування запропонованого лікування було 

обстежено 85 осіб зі звуженням верхньої щелепи, які у залежності від віку, 

статі, наявності патології ЛОР-органів були розподілені на три групи: І-а 

група – 30 пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи  без порушень носового 

дихання і ЛОР - патології, яким проводили загальноприйняте лікування. До 

ІІ-ї групи увійшли 30 пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи, порушенням 

носового дихання та ЛОР - патологією, яким проводили загальноприйняте 

лікування. До ІІІ-ї групи увійшли 25 пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи, 

порушенням носового дихання та ЛОР - патологією, яким проводилося 

лікування запропонованим методом. У залежності від віку кожна з груп була 

розподілена на три підгрупи:А - пацієнти від 6 до 9 років, Б  – від 10 до 14 

років, В – від 15 до 18 років. 

У І-й групі пацієнтів була відсутня патологія ЛОР – органів і їм 

проводили загальноприйняте ортодонтичне лікування, і вона складалася з 30 

осіб: 18 дівчат і 12 хлопчиків, у яких було виявлено звуження верхньої 

щелепи.  

Друга група пацієнтів (ІІ) у кількості 30 осіб: 17 дівчат та 13 хлопчиків, 
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знаходилися на ортодонтичному лікуванні, з  присутньою патологією ЛОР – 

органів і порушеннями носового дихання, яким проводили лікування 

ортодонтичними апаратами без хірургічного втручання на перегородці носа.  

Третя група пацієнтів (ІІІ) складалася з 25 пацієнтів: 16 дівчат та 9 

хлопчиків, у яких було виявлено звуження верхньої щелепи і порушення 

носового дихання та патологія ЛОР - органів, яким проводилося попереднє 

хірургічне втручання на перегородці носа. Пацієнти ІІІ групи були 

прооперовані в ЛОР-відділенні Івано-Франківської обласної дитячої лікарні з 

приводу деформації перегородки носа та наявності ЛОР-патології. 

При аналізі розподілу пацієнтів трьох груп за віком встановлено, що 

вікову группу від 6 до 9 років склали 22дітей (28,8 %), у віці 10 - 14 років 

перебували 38 дітей (44,7 %), а в 15-18 років - 25 дітей (29,4 %). Розподіл 

пацієнтів за віком представлений у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів трьох груп за віком 

ІІ група  

пацієнтів (n=30) 

8 14 8 

ІІІ група  

пацієнтів (n=25) 

6 11 8 

 

Для діагностики викривлення перегородки носа, виявлення порушень 

носового дихання і зубощелепних аномалій проводили стоматологічний і 

загальний оториноларингологічний огляд, тести з визначення типу дихання і 

ступеня порушення носового дихання, фотографію зубощелепного 

 А - від 6 до 9 

років 

Б - від 10 до 14 

років 

В - від 15 до 18 

років 

І група  

пацієнтів (n=30) 

8 13 9 
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комплексу (фас і профіль), телерентгенографію (ТРГ) черепа, 

ортопантомографію щелеп, біометричне вивчення моделей щелеп. 

Результати лікування пацієнтів трьох груп, які отримували при 

розширенні верхньої щелепи і використанні різних методів лікування 

оцінювали до використання ортодонтичного апарату (Т1), через 2 місяці 

після фіксації ортодонтичного апарату (Т2), після зняття ортодонтичного 

апарату (Т3) та через 6 місяців після зняття апарату (Т4). 

 

2.2. Клінічні та додаткові методи обстеження хворих 

Для вирішення поставленої мети і завдань роботи було проведено 

клінічні, антропометричні і біометричні дослідження. Діагностику 

зубощелепних аномалій та патології ЛОР-органів проводили на основі 

клінічного обстеження хворих, яке включало збір анамнезу, зовнішній огляд, 

огляд обличчя, його симетрію, пропорційність розвитку щелеп, вираженість 

носо-губних і підборідкових складок, ступінь відкривання рота та тип 

дихання.  

Клінічне обстеження пацієнтів із звуженням верхньої щелепи включало 

опитування: скарги пацієнта, дані анамнезу життя, стан матері під час 

вагітності, протікання пологів, стан дитини при народженні, спосіб та 

терміни вигодовування, загальний стан здоров’я дитини, перенесені та 

супутні захворювання, терміни прорізування молочних зубів, початок зміни 

та прорізування постійних зубів. Далі з’ясовували дані анамнезу хвороби, що 

включали відомості про те, коли вперше були помічені патологічні ознаки та 

якою була динаміка їх розвитку, чи звертався пацієнт до спеціалістів раніше, 

чи проводилося будь-яке лікування. Окремо акцентували увагу на виявленні 

факторів, що сприяли розвитку ортодонтичної патології, тобто порушень 

носового дихання і захворювань ЛОР-органів. Наступним етапом клінічного 

обстеження є об’єктивне дослідження, яке починається із  зовнішнього  

огляду пацієнта. Також обстежують ротову порожнину,  форми зубних рядів 

та положення окремих зубів, зуби, прикус, оцінюють прикріплення вуздечок 
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верхньої і нижньої губ та язика, положення  і розміри язика, вивчення 

конфігурації піднебіння.  

При використанні клінічних методів обстеження ми звертали увагу на 

зовнішній вигляд, клінічні ознаки, що свідчать про звуження верхньої 

щелепи і відсутність чи наявність носового дихання:  

1. Порушення пропорційності обличчя; 

2. Не змикання губ у стані спокою; 

3. V-подібний зубний ряд; 

4. Готичне піднебіння; 

5. Дистопія ікол. 

Додатково діагностували ЛОР-патологію, а саме проводили передню та 

задню риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини і 

носоглотки та.функціональні дихальні проби, які полягали  у виявленні 

ротового типу дихання. Розрізняють носовий, ротовий і змішаний типи 

дихання. З цією метою рекомендували набрати в рот води і утримувати її 

максимальний час. При різкому утрудненні носового дихання хворий 

змушений проковтнути воду, щоб дихати через рот. Функціональна дихальна 

проба полягала у виявленні у обстежуваного ротового дихання. З цією метою 

до кожної ніздрі підносили ворсинки вати і стежили за їх рухом. При 

утрудненому носовому диханні екскурсія ватних ворсинок мінімальна або 

відсутня. Також проводили пробу Генча – обстежуваний пацієнт затримує 

дихання на видиху, затиснувши ніс пальцями. У здорових час затримки 

дихання дорівнює  12-15 секунд. При проведенні проби Штанге – 

обстежуваний пацієнт затримує дихання на вдоху, притиснувши ніс 

пальцями. У здорових час затримки дихання дорівнює 30-40 секунд. У зв'язку 

з припиненням артеріалізації крові в організмі накопичуються продукти 

окислення, у тому числі вуглекислота посилюється порушення дихального 

центру, що призводить до зниження здатності затримувати дихання. Без 

спеціального тренування, в нормі можна затримати дихання на вдоху близько 

30-60 с, на видиху - 20-30 с. У 69 % хворих із сагітальними аномаліями 
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прикусу час затримки дихання на вдоху менше норми: при дистальному 

прикусі становить (23,18 ± 1,7) с, при мезіальному - (20,1 ± 1,1) с. На видиху 

цей показник дорівнює при дистальному прикусі 14,3 ± 1 с, при мезіальному 

- 11,5 ± 0,7 с [9]. 

При внутрішньоротовому огляді визначали параметри піднебінного 

склепіння за З. І. Долгополовою та Н. В. Панкратовою; індекс висоти 

піднебіння за методикою П. Берцбаха [106], стан твердих тканин зубів і 

пародонта, положення зубів у зубних рядах, форму та розміри зубних рядів 

та їхнє співвідношення. Ортодонтичний діагноз встановлювався у 

відповідності до класифікацій Енгля та Хорошилкіної [79, 106]. При вивченні 

діагностичних моделей щелеп визначали аномалії розмірів зубів і зубних 

рядів, розташування зубів, форму зубних рядів. При вимірюванні 

штангенциркулем діагностичних моделей щелеп визначали в міліметрах 

наступні розміри та їхнє співвідношення: мезіо-дистальні розміри коронок 

зубів; ширину зубних рядів (Pont). 

За допомогою антропометричних методів дослідження проводили 

обстеження голови та обличчя, вивчення діагностичних моделей щелеп із 

використанням 3D-сканування гіпсових моделей щелеп з подальшою 

діагностикою графічними та біометричними методами, фотометрію – за 

фотографіями, вивчення функціональних порушень дихання і дихальних 

систем організму. Широко застосовували рентгенологічні методи  

дослідження: ортопантомографію та телерентгенографію голови у боковій та 

прямій проекціях.  

Оперативне втручання на перегородці носа у обстежуваних пацієнтів ІІІ 

групи проводилося за допомогою запропонованого нами методу. Найбільш 

близьким за технікою проведення до запропонованого методу є класичний 

варіант методу Котля. Вся операція проводиться всередині порожнини носа, 

тобто ніяких розрізів з боку шкіри обличчя не роблять і, як наслідок, 

можливість утворення післяопераційних рубців на відкритих ділянках 

обличчя виключена. Суть оперативного втручання полягає в тому, що 
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всередині носових ходів під ендоскопічним контролем, проводяться надрізи 

слизової оболонки перегородки носа і охрястя з двох сторін по черзі. При 

цьому використовується невеликий гострий скальпель із закругленою 

незагостреною  верхівкою, оскільки гостре закінчення скальпеля може легко 

розсікти всю товщу хряща, а також охрястя і слизову оболонку протилежного 

носового ходу. Розрізають слизову оболонку і охрястя до хряща, через 

зроблений розріз проводиться відшарування слизової оболонки разом з 

охрястям і окістям до необхідного рівня. Распатором під контролем 

ендоскопа  відділяють слизову оболонку з охрястям з протилежної сторони 

по всьому ходу носової перегородки. Після цього в розріз вводять дзеркало 

середнього розміру так, щоб носова перегородка перебувала між браншами 

дзеркала. Ножем Беланджера або вузьким скальпелем вирізають хрящову 

частину перегородки. Потім скальпель направляють донизу максимально 

близько до твердого піднебіння і повертають розріз до переду. Кісткову 

викривлену частину носової перегородки видаляють щипцями Брюнингса, а 

шипи та гребені після сепарації збивають долотом. Після операції на ділянку 

розрізу накладають шви, але це необов'язково, та проводять тугу тампонаду 

носової порожнини. В обидві половини носа вводять еластичні тампони 

(марлеві турунди), рівномірний тиск яких сприяє більш щільному 

приляганню клаптів слизової оболонки і швидкому їх склеюванню, 

рубцюванню та підтримці уже виправленої носової перегодки. Тампони 

видаляють на наступний день після операції і проводять очищення носової 

порожнини. Призначаються десенсибілізуюча терапія та судинозвужуючі та 

масляні краплі. Також проводять реабілітацію  пацієнта після оперативного 

втручання. Через 1 тиждень після проведення септопластики, після 

зникнення післяопераційних набряків слизової оболонки носа,  призначали 

комплекс дихальних вправ для нормалізації носового дихання, які спрямовані 

на укріплення м'язів м'якого піднебіння, усунення звички ротового дихання. 
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Ортодонтичне лікування розпочинали через 1-2 тижні після 

оперативного втручання. Застосовували знімні ортодонтичні апарати у 

вигляді розсувних піднебінних пластинок із розширюючим гвинтом та 

сучасними системами камерної фіксації, базиси яких виготовлені з сучасних 

акрилових пластмас гарячої полімеризації. 

Нами проведено детальний аналіз показників ширини верхньої щелепи 

в ділянці 4│4, 6│6 зубів, ширини і глибини склепіння піднебіння. 

У якості додаткового (спеціального) методу діагностики звуження 

щелеп використовувався метод 3D-сканування гіпсових моделей щелеп. 

Принцип роботи більшості 3D-сканерів, що використовуються в 

стоматології, заснований на методиці фотометрії. Отримані тривимірні 

моделі щелеп надалі піддавалися комп'ютерній обробці в програмі редакторі 

тривимірних моделей 3SHAPЕ. За допомогою інтраорального сканера 

3SHAPЕ визначали такі важливі антропометричні параметри: 

1. Пропорційність розмірів верхньої і нижньої щелепи – індексами Tonn P., 

Малигіна Ю. М., GerlachH.G.  

2. Ширина зубних рядів за Pont на верхній і нижній щелепі з поправками 

LinderH., HartG. 

3. Ширина апікальних базисів щелеп за методом Снагіної Н. Г. у залежності 

від суми дванадцяти постійних зубів відповідних щелеп. 

4. Довжина переднього відрізка верхньої і нижньої зубних дуг за Korkhaus 

G. 

Нами проводилося вимірювання моделей, як за допомогою 

штангенциркуля, так і за допомогою програми 3SHAPЕ на тривимірних 

моделях. Тривимірні моделі верхньої та нижньої щелеп вивчалися в 3 

площинах і під різними кутами. Для створення архіву даних ортодонтичних 

пацієнтів до і після лікування не обов'язково зберігати численні гіпсові 

моделі щелеп, їх можна просто зберігати в 3D-форматі у персональному 

комп'ютері (рис. 2.1, 2.2, 2.3). 
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Рис. 2.1. 3D модель верхнього і нижнього зубного ряду пацієнта до 

лікування в положенні центральної оклюзії. 

 

 

Рис. 2.2. 3D модель верхньої щелепи пацієнта І. до лікування. 
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Рис. 2.3. 3D модель нижнього зубного ряду пацієнта М. до лікування. 

 

Для тривимірних моделей щелеп використовувався формат * .stl, що 

містить інформацію про координати кожної поверхні. Він не зберігає 

інформацію про текстуру об'єкту сканування. Отриману тривимірну модель 

ми використовували як для аналізу вихідної аномалії розвитку зубних рядів, 

так і для проектування переміщення кожного зуба (рис.2.4).  

 

Рис. 2.4. Моделювання видалення перших молярів у пацієнта П. на 

верхній щелепі. 
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Моделювання переміщення зубів і прогнозування результату 

ортодонтичного лікування дозволяє продемонструвати пацієнту майбутні 

результати і спрогнозувати досягнення максимального ефекту лікування в 

часовому аспекті. 

 

2.3. Статистичні методи дослідження 

З метою об’єктивного оцінювання вірогідності отриманих результатів 

дослідження статистичну обробку результатів проводили з використанням 

варіаційно-статистичного методу аналізу отриманих результатів на 

персональному комп’ютері при застосуванні пакету статистичних програм 

“Microsoft Excel –2015” і “Statistica – 7,0”. Статистичну обробку результатів 

дослідження проводили, обчислюючи середню арифметичну величину (М), 

середню похибку середньої арифметичної величини (m), достовірність 

різниць результатів (Р). Вірогідність результатів дослідження (р) визначали 

на підставі параметричних методів статистики. Результати вважали 

достовірними при коефіцієнті вірогідності меншому за 0,05.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ПОШИРЕНІСТЬ І ЗВ'ЯЗОК ЗУБОЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ ІЗ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛОР - ОРГАНІВ  

 

3.1. Поширеність зубощелепних аномалій, поєднаних із ЛОР - 

захворюваннями 

Нами було обстежено 239 дітей із зубощелепними аномаліями, з метою 

виявлення їх поєднання з порушеннями носового дихання і патологією ЛОР-

органів. Серед обстежених 239 дітей, віком 6-18 років, було виявлено 144 

дитини (60,3 %) без аномалій і з зубощелепними аномаліями, але у яких не 

було порушень носового дихання і ЛОР - патології. У 95 дітей (39,7 %) були 

виявлені зубощелепні аномалії на тлі порушень носового дихання та ЛОР - 

патології. Нами встановлено, що у 21,4 % обстежених відсутні зубощелепні 

аномалії та деформації і ЛОР-патологія. Нами були виявлені 38,9 % пацієнтів 

із наявними зубощелепними аномаліями і деформаціями, без поєднання з 

ЛОР-патологією. Крім цього, серед усіх обстежених були пацієнти без 

зубощелепних аномалій, але з виявленою ЛОР-патологією і порушеннями 

носового дихання – 10,04 %.  

Серед зубощелепних аномалій дистальний прикус було виявлено у   26,8 

% обстежених пацієнтів, перехресний прикус - у 6,7 %, відкритий – у 2,9 %, а 

аномалії положення окремих зубів – у 28,9 %. Звуження верхньої щелепи 

нами було виявлено у 69,0 % пацієнтів. 

Отже, серед обстежених пацієнтів у 39,7 % виявлено наявність патології 

ЛОР-органів і відповідно порушення носового дихання. Так, у пацієнтів 

віком від 6 - 18 років структура патології ЛОР-органів виглядала наступним 

чином. Найбільш часто зустрічалася поєднана патологія, тобто наявність 

двох або більше нозологічних форм 42 %, а далі йшло викривлення носової 

перегородки, яке становило 31,6 % від усієї патології ЛОР-органів. У осіб із 
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звуженням верхньої щелепи частота поєднаної патології становила 34,0 %, а 

у пацієнтів без звуження верхньої щелепи 25 %. Викривлення носової 

перегородки у осіб із звуженням верхньої щелепи зустрічалося в 11,4 %, без 

звуження - у 8,3 %. Частота гіпертрофії нижньої носової раковини у пацієнтів 

із звуженням верхньої щелепи становило 14,3%, а без звуження- 8,3 %. 

Встановлено, що частота хронічного тонзиліту у пацієнтів із звуженням 

верхньої щелепи становила 5,7 %, а без звуження - 4,2 %. З анамнезу 

з'ясували, що у 20 % пацієнтів із звуженням верхньої щелепи в дитячому віці 

була проведена аденотомія, а у пацієнтів без звуження верхньої щелепи в 

анамнезі аденотомія відзначена лише у 12, 5%. 

Серед обстежених пацієнтів у 54 % відзначалося порушення повітряної 

прохідності носових ходів, нормальні показники ринопневмометрії відмічені 

у 46 %. 

 У пацієнтів із наявністю патології ЛОР - органів і відсутністю звуження 

верхньої щелепи порушення носового дихання виявлено у 45,8 % осіб. У 

пацієнтів із звуженням верхньої щелепи і відсутністю патології ЛОР-органів 

порушення носового дихання відзначено у 35 %. У пацієнтів із звуженням 

верхньої щелепи та наявністю патології ЛОР-органів порушення носового 

дихання було відзначено у 71,4 %. 

 Таким чином, нами встановлено, що поширеність зубощелепних 

аномалій, в тому числі і звуження верхньої щелепи, залишається високою 

серед дітей, віком 6-18 років. Етіопатогенетичні механізми розвитку 

звуження зубних рядів є різноманітними і часом суперечливими, проте 

отримано клінічні результати про взаємовідносини і вплив звужених зубних 

рядів і порожнини носа та захворювань ЛОР-органів, що детермінують зміни 

лицевого черепа, зумовлює необхідність подальшого вивчення цієї проблеми 

і розробки сучасних комплексних методів лікування поєднаної патології. 
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3.2. Структура зубощелепних аномалій у обстежених пацієнтів 

При обстеженні 239 дітей  найчастіше виявляли такі  зубощелепні 

аномалії, як звуження верхньої щелепи, відкритий прикус, дистальний 

прикус, високе склепіння твердого піднебіння (готичне піднебіння). Серед 

усіх обстежених виявлено на першому етапі дослідження 60,3 % (144 

дитини) без зубощелепних аномалій і з зубощелепними аномаліями без ЛОР 

– захворювань і 39,7 % (95 дітей) із зубощелепними аномаліями і ЛОР- 

захворюваннями.  

У пацієнтів віком від 6 до 18 років структура зубощелепних аномалій 

виглядала наступним чином (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Розподіл обстежених пацієнтів із аномаліями прикусу 

Ознаки Пацієнти без ЛОР-

патології (n=144) 

Пацієнти з ЛОР-

патологією (n=95) 

Звуження верхньої 

щелепи 

64 % (92 дітей)  73,7 % (70 дітей) 

Готичне піднебіння 57 % (82 дітей)  68,4 % (65 дітей)  

Дистальний прикус 18 % (27 дітей) 40 % (38 дітей)  

Відкритий прикус 1,4 % (2 дітей) 5,3 % (5 дітей)  

 

Як видно з даних таблиці 3.1, у обстежених пацієнтів зубощелепна 

патологія зустрічалася з різною частотою, яка в значній мірі залежала від 

наявності ЛОР-захворювань. 

Звуження верхньої щелепи зустрічалося у 64 % (92 дітей) пацієнтів в 

групі з зубощелепними аномаліями без ЛОР-патології та у 73,7 % (70 дітей) у 

групі з зубощелепними аномаліями і ЛОР- патологією (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Поширеність зубощелепних аномалій у групах порівняння (на 100 

оглянутих) 

Зубощелепна 

аномалія 

Пацієнти без 

ЛОР-патології 

(n=144) 

Пацієнти з 

ЛОР-патологією 

(n=95) 
р 

Абс. % ±m Абс. % ±m 

Звуження верхньої 

щелепи 

 

92 63,9 4,0 

 

70 73,7 4,3 

 

<0,05 

Готичне піднебіння 82 56,9 4,1 65 68,4 4,5 <0,05 

Дистальний прикус 27 18,8 3,3 38 40,0 5,0 <0,001 

Відкритий прикус 2 1,4 1,0 5 5,3 2,3 >0,05 

Всі аномалії 203 141,0 1,0 178 187,4 1,4 <0,001 

 

Готичне піднебіння наявне у 57 % (82 дітей) в групі з зубощелепними 

аномаліями без ЛОР-патології, і у 68,4 % (65 дітей) із зубощелепними 

аномаліями і ЛОР- патологією відповідно.  

Дистальний прикус було виявлено у 18 %, 27 дітей із зубощелепними 

аномаліями без ЛОР-патології і у 40 %, 38 дітей, із наявною ЛОР патологією, 

відповідно. 

Відкритий прикус спостерігався у 1,4 %, 2 дітей, без ЛОР-патології і 

порушень носового дихання, і у 5,3 %, 5 дітей із наявною ЛОР патологією, 

відповідно. 

У пацієнтів без патології ЛОР-органів, аномалії зубощелепної системи у 

вигляді звуження верхньої щелепи, готичного піднебіння, зустрічалися 

значно рідше, ніж у пацієнтів із наявною патологією ЛОР-органів і 

порушеннями носового дихання. Дана тенденція, проте у меншому 

відсотковому співвідношенні спостерігалась у пацієнтів із дистальним та 

відкритим прикусом, як у дітей із зубощелепними аномаліями без ЛОР-
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патології в, так і в дітей із порушеннями носового дихання і патологією ЛОР-

органів. 

Ізольовані аномалії зустрічалися рідко і, як правило, поєднувалися. Так, 

найчастіше поєднувалося звуження верхньої щелепи та готичне піднебіння у 

52 % (74 дітей) без ЛОР-захворювань та у 63,2 % (60 дітей) із наявними ЛОР-

захворюваннями. Але були і такі пацієнти в обидвох групах, у яких 

поєднувалися усі ознаки, притаманні аномаліям прикусу. 

Нами проведено вивчення частоти зубощелепних аномалій, у залежності 

від наявної ЛОР-патології (табл. 3.3, 3.4, рис. 3.1). 

 

Таблиця 3.3 

Структура ЛОР-патології у пацієнтів із зубощелепними аномаліями  

 Викривлення 

носової 

перегородки 

Аденоїдні 

вегетації 

Хронічні 

риносинусити 

Гіпертрофія 

піднебінних 

мигдаликів 

Звуження 

верхньої 

щелепи 

73,7 % 

(70 дітей) 

47,4 % 

(45 дітей) 

26,3 % 

(25 дітей) 

14,7 % 

(14 дітей) 

Готичне 

піднебіння 

68,4 % 

(65 дітей) 

42,1% 

(40 дітей) 

22,1 % 

(21 дітей) 

4,2 % 

(4 дітей) 

Дистальний 

прикус 

18,9 % 

(18 дітей) 

12,6 % 

(12 дітей) 

11,6 % 

(11 дітей) 

7,4 % 

(7 дітей) 

Відкритий 

прикус 

5,3 % 

(5 дітей) 

4,2 % 

(4 дітей) 

2,1  

(2 дітей) 

1,1 %  

(1 дитина) 
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Таблиця 3.4 

Частота (на 100 обстежених) поєднання ЛОР-патології із 

зубощелепними аномаліями, (n=95) 

Зубо-

щелепна 

аномалія 

Показ 

ник 

ЛОР-патологія 

Викривлення 

носової 

перегородки 

Аденоїдні 

вегетації 

Хронічні 

риносинусити 

Гіпертрофія 

піднебінних 

мигдаликів 

Звуження 

верхньої 

щелепи 

Абс. 70 45 25 14 

%±m 73,7±4,5 47,4±5,1 26,3±4,5 14,7±3,6 

р1 а, р, м п, р, м п, а п, а 

р2 д, в д, в д, в г, в 

Готичне 

піднебіння 

Абс. 65 40 21 4 

%±m 68,4±4,8 42,1±5,1 22,1±4,3 4,2±2,1 

р1 а, р, м  п, р, м п, а, м п, а, р 

р2 д, в д, в в з 

Дистальний 

прикус 

Абс. 18 12 11 7 

%±m 18,9±4,0 12,6±3,4 11,6±3,3 7,4±2,7 

р1 м - - п 

р2 з, г, в з, г з, в - 

Відкритий 

прикус 

Абс. 5 4 2 1 

%±m 5,3±2,3 4,2±2,1 2,1±1,5 1,1±1,0 

р1 - - - - 

р2 з, г, д з, г з, г, д з 

Примітка: 1. р1 – достовірна різниця (р<0,05) у порівнянні із показником при 

викривленні носової перегородки (п), аденоїдних вегетаціях (а), хронічному 

риносинуситі (р), гіпертрофії піднебінних мигдаликів (м); 2. р2 – достовірна 

різниця (р<0,05) у порівнянні із показником при звуженні верхньої щелепи 

(з), готичному піднебінні (г), дистальному прикусі (д), відкритому прикусі 

(в). 
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Рис. 3.1. Частота поєднання ЛОР-патології і зубощелепних аномалій. 

 

У пацієнтів, у яких було виявлено викривлення носової перегородки, 

найчастіше зустрічались аномалії у вигляді звуження верхньої щелепи у  73,7 

% (70 дітей) та готичне піднебіння у 68,4 % (65 дітей). Це переважало більше, 

ніж у три рази над дистальним прикусом у 19 % (18 дітей) і відкритим 

прикусом 5,3% (5 дітей). Наведені дані свідчать про переважання наявності 

викривлення носової перегородки при звуженні верхньої щелепи і готичного 

піднебіння. 

У пацієнтів із аденоїдними вегетаціями звуження верхньої щелепи 47,4 

% (45 дітей) та готичне піднебіння 42,1 % (40 дітей) зустрічалося майже з 

однаковою частотою. Відкритий та дистальний прикус також зустрічались у 

схожій кількості дітей 12,6 % (12 дітей) з дистальним прикусом та 4,2 % (4 

дітей) з відкритим прикусом, що в декілька разів менше, від звуження 

верхньої щелепи і готичного піднебіння. 

Щодо даних, які спостерігались у пацієнтів із хронічним 

риносинуситом, частота звуження верхньої щелепи 26,3 % (25 дітей) була 
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помірною, дещо менше виявлялося готичне піднебіння у 22,1 % (21 дітей).  

Дистальний прикус у 11,6 % (11 дітей) та відкритий прикус у 2,1 % (2 дітей), 

що в два рази менше, ніж у пацієнтів з викривленням перегородки носа. 

Мало характерною для аномалій зубощелепної системи була гіпертрофія 

піднебінних мигдаликів, при якій розподіл пацієнтів виглядав наступним 

чином: звуження верхньої щелепи виявлено у 14,7 % (14 дітей), готичне 

піднебіння у 4,2 % (4 дітей), дистальний прикус у 7,4 % (7 дітей) та відкритий 

прикус 1,1 % (1 дітей). Це свідчить про те, що гіпертрофія піднебінних 

мигдаликів має найменший вплив на формування аномалій зубощелепної 

системи, у порівнянні з іншими видами ЛОР-патології. 

Також у пацієнтів з ЛОР - патологією були виявлені пацієнти з 

викривленням носової перегородки, яке частіше поєднувалося з аденоїдними 

вегетаціями в 44 % (42 дітей), хронічними риносинуситами у 24,2 % (23 

дітей), гіпертрофією  піднебінних мигдаликів 5,3 % (5 дітей). Найбільш 

актуальним для щелепнолицевих аномалій було викривлення носової 

перегородки і аденоїдні вегетації. Хронічні риносинусити і гіпертрофія 

піднебінних мигдаликів не мають такого значного впливу на розвиток 

щелепнолицевої системи. 

Водночас, патологія ЛОР-органів досить часто поєднувалася між собою. 

Спотерігалося поєднання викривлення носової перегородки та аденоїдних 

вегетацій у 40 % (38 дітей) при усіх аномаліях зубощелепної системи. Значно 

рідше поєднувалися хронічні риносинусити та гіпертрофія піднебінних 

мигдаликів у 11,5 % (11 дітей). 

У таких випадках коли наявна чітка тенденція до поєднання декількох 

видів патології ЛОР-органів, лікування повинно бути комплексним. 

Необхідно усунути не тільки одну патологію, але й іншу, наприклад не 

тільки аденоїдні вегетації, але і викривлення носової перегородки чи 

хронічний риносинусит для досягнення кращих результатів при подальшому 

лікування зубощелепних аномалій. 
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Нами встановлено, що з 70 хворих із звуженням верхньої щелепи і 

викривленням носової перегородки у 8 дітей (11,4 % випадків) зареєстровані 

«чисте викривлення перегородки» тобто без інших «обструктивних» 

патологій носа і глотки, у інших 62 (88,6 %) випадках поряд із викривленням 

перегородки носа спостерігалася поєднана патологія, що призводить до 

обструкції носа і глотки. Так, деформація перегородки носа частіше 

поєднувалася з хронічними гнійними риносинуситами у 53 дітей (76 %), 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів у 5 дітей (7,1 %), аденоїдні вегетації у 

8 дітей (11,3 %) і гіпертрофічним ринітом у 4 дітей (5,7 %). Серед хронічних 

риносинуситів превалювали хронічні гнійні гаймороетмоідити. Перед 

коригуючими операціями на перегородці носа була проведена санація 

придаткових пазух носа методом промивання по Проецу. При інших 

обструктивних патологіях одночасно зроблені відповідні оперативні 

втручання. 

У 52 (74,3 %) хворих виявлено викривлення кісткового відділу 

перегородки носа. З них у 41,4 % випадків виявлено правобічний гребінь, у 

31,3 % випадків – двобічний гребінь і у 23,3 % випадків - лівобічний 

гребінь. Шип кісткового відділу перегородки спостерігався в 2,1 % випадків. 

У 33 (46,9 %) випадках відзначені викривлення хряща перегородки із 

поєднаним викривленням кісткового відділу перегородки носа. У 63,7 % 

випадків виявлено Ф-подібне потовщення на місці з’єднання хряща з 

перпендикулярної пластинкою решітчастої кістки. На другому місці за 

частотою виявлення реєструвалося С-подібне відхилення хряща перегородки. 

Воно майже завжди спостерігалося з правобічним гребенем кісткового 

відділу перегородки носа в ділянці crista nasalis.  

Серед усіх хворих із деформацією перегородки носа зубощелепні 

аномалії виявлені у 62 дітей, тобто в 88,6 % випадків. Аналізуючи дані 

спостережень виявлено, що серед обстежених із деформаціями носової 

перегородки і зубощелепними аномаліями найчастіше зустрічалося звуження 

верхньої щелепи з тісним положенням фронтальних зубів і з збільшенням 
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глибини твердого піднебіння - у 31 (50 %). На другому місці була верхня 

прогнатія зі звуженням верхньої щелепи, яка супроводжувалася  готичною 

формою піднебіння і тісним положенням фронтальних зубів, і вона 

зустрічалася у 15 (24 %) хворих. На третьому місці за частотою зустрічалася 

верхня ретрогнатія у 12 (19,3 %) обстежених. Відкритий прикус 

діагностувався всього у 4 (6,4 %) хворих. 

Нами встановлено, що частота кожного виду зубощелепних аномалій за 

віковими групами неоднакова. Найвищий показник зубощелепних аномалій  

спостерігався в дітей у віці від 10 до 14 років, що збігається з періодами 

формування і розвитку зубощелепної системи, але з віком частота 

викривлення перегородки носа поступово наростала. 

З іншого боку, патологія ЛОР-органів, що обумовлює утруднення 

носового дихання, спостерігалася значно частіше, також у даній віковій 

групі. 

Таким чином, на вищевказані обставини повинні звертати увагу дитячі 

стоматологи, ортодонти і лікарі інших спеціальностей. Зубощелепна 

аномалія легко діагностується, оскільки навіть неозброєним оком можна 

визначити хоча б порушення прикусу або неправильне положення зубів. При 

цьому, можна припустити наявність у хворого обструкції носа і глотки, 

виявити порушення носового дихання і надалі таких хворих відправляти до 

ортодонта і оториноларинголога. 

Висновки по розділу 

 1. Встановлено, що у 39,7 % (95 дітей) зубощелепні аномалії 

супроводжуються патологією ЛОР-органів і порушеннями носового дихання. 

 2. Найчастіше у обстежених пацієнтів із ЛОР-патологією було 

виявлено такі аномалії прикусу: звуження верхньої щелепи у 73,7 % (70 

дітей) і готичне піднебіння у 68,4 % (65 дітей), яке найчастіше поєднувалося 

з викривленням носової перегородки та аденоїдними вегетаціями 38 % (40 

дітей). 
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3. У пацієнтів із патологією ЛОР-органів, така аномалія як дистальний і 

відкритий прикус зустрічаються рідше, в порівнянні зі звуженням верхньої 

щелепи та готичним піднебінням. Хронічний риносинусит та гіпертрофія 

піднебінних мигдаликів не відіграють значної ролі у формуванні 

зубощелепних аномалій. 

4. Нами встановлено, що викривлення перегородки носа в 88,6 % 

випадків поєднувалося із зубощелепними аномаліями. Деформація носової 

перегородки частіше поєднувалася зі звуженням верхньої щелепи з високим 

розміщенням твердого піднебіння і тісним положенням фронтальних зубів 

(50 %), верхня прогнатія зі звуженням верхньої щелепи і тісним положенням 

фронтальних зубів (24 %), і верхня ретрогнатія зі звуженням верхньої зубної 

дуги і скученістю фронтальних зубів (19,3 %). Частота кожного виду 

зубощелепних аномалій за віковими групами неоднакова. Найвищий 

показник виявлення зубощелепних аномалій спостерігався в дітей у віці від 

10 до 14 років, що збігається з періодами формування і розвитку 

зубощелепної системи. 

 

За результатами розділу опубліковано наступні наукові праці. 

1. Воляк ЮМ, Ожоган ЗР.  Поширеність, етіологія і вплив зубощелепних 

аномалій на формування лицевого черепа. Галицький лікарський вісник.  

2014 ; 2: 13-16 [19]. 

2. Воляк ЮМ, Ожоган ЗР. Частота і види зубощелепних аномалій у дітей 

з деформаціями перегородки  носа. Галицький  лікарський вісник. 2015; 1: 

20-23 [20]. 

3. Воляк ЮМ, Попович ВІ. Зв'язок захворювань носової порожнини з 

зубо-щелепними аномаліями. Ринологія. 2016; 3-4: 38-44 [18]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАПРОПОНОВАНІ МЕТОДИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ 

 

4.1. Запропоновані методи лікування пацієнтів із зубощелепними 

аномаліми та ЛОР - патологією 

 

Аномалії зубощелепної системи у дітей та підлітків займають одне з 

перших місць серед захворювань щелепно-лицевої ділянки. При супутніх 

захворюваннях інших систем організму, зокрема і ЛОР-органів, порушення 

зубощелепної системи виявляються від 60 % до 90 % випадків. Аномалії 

зубних рядів у процесі та після закінчення росту щелеп призводять до 

порушення форми обличчя з деформацією лицевого скелету, порушень 

морфофункціонального співвідношення, погіршення координації нервово-

м'язового апарату і зменшення витривалості м'язів. Відомий спосіб 

діагностики і лікування супутніх деформацій щелеп, який полягає у вивченні 

діагностичних моделей щелеп і рентгенопефалометричного аналізу ТРГ 

голови в бічній проекції до і після ортодонтичного лікування. За цим 

способом вимірювання зубних рядів проводять в сагітальній і 

трансверзальній площинах. При наявності в порожнині рота всіх постійних 

зубів використовують вимірювальні точки Пона [107]. Ширину зубних рядів 

визначають між першими премолярами, першими постійними молярами. 

Довжину переднього відрізка вимірюють за методом G.Korkhaus [107]. 

Ширину зубних рядів в ділянці ікол вивчають в залежності від 

мезіодистальних розмірів 4-х нижніх різців за методикою А.Б. Слабковської 

[88]. Однак цей спосіб має обмежені межі застосування і не передбачає 

необхідного комплексного дослідження для безпомилкової діагностики 

захворювань ЛОР-органів у пацієнтів з зубощелепними аномаліями і вимагає 

додаткових розрахунків значень кутових, лінійних величин і співвідношення 

лінійних величин. Відомим є спосіб дослідження місткості легень у пацієнтів 
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із вертикальними аномаліями прикусу, який полягає в аналізі функцій 

зовнішнього дихання, для чого спеціальний апарат (спірометр механічний, 

цифровий і ін.) фіксує дихання пацієнта в спокійному стані, на сильному 

видиху, в процесі кашлю тощо з наступним аналізом показників і 

діагностуванням після процедури. Проте цей спосіб також не є ефективним 

для комплексного дослідження і діагностики захворювань ЛОР-органів у 

пацієнтів із зубощелепними аномаліями.  

В основу запропонованої корисної моделі поставлено задачу розробити 

комплексний спосіб діагностики захворювань ЛОР-органів у пацієнтів із 

зубощелепними аномаліями шляхом поєднання клінічного обстеження 

хворих і проведення додаткової діагностики ЛОР-патології з визначенням 

симптомів по клінічних ознаках і їх порівнянням з ознаками норм, 

забезпечити можливість ранньої достовірної діагностики захворювань ЛОР-

органів у пацієнтів, зокрема дітей та підлітків, із зубощелепними аномаліями 

і визначення на цій основі стратегії лікування хворих. Поставлена задача 

вирішується тим, що за способом діагностики захворювань ЛОР-органів у 

пацієнтів із зубощелепними аномаліями, що включає діагностику 

зубощелепних аномалій і патології ЛОР-органів визначенням симптомів по їх 

клінічних ознаках і їх порівнянням з ознаками норм, згідно з корисною 

моделлю, після клінічного обстеження хворих, яке включає збір анамнезу, 

зовнішній огляд обличчя, його симетрію, пропорційність розвитку щелеп, 

вираженість носо-губних і підборідкових складок, ступінь відкривання рота 

та тип дихання, додатково діагностують ЛОР-патологію, для чого проводять 

передню та задню риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини 

і носоглотки та здійснюють функціональні дихальні проби на виявлення 

ротового типу дихання методом набрання в рот води і утримуванням її до 

моменту різкого утруднення носового дихання і при вимушеному ковтанню 

води для дихання через рот діагностують патологію ЛОР-органів. Саме 

поєднанням визначених симптомів по їх клінічних ознаках з симптомами 

додаткового діагностування ЛОР-патології проведенням передньої та задньої 
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риноскопії, ендоскопічного дослідження носової порожнини і носоглотки та 

проведенням функціональних дихальних проб на виявлення ротового типу 

дихання методом набрання в рот води і утримуванням її до моменту різкого 

утруднення носового дихання, при вимушеному ковтанню води для дихання 

через рот діагностують патологію ЛОР-органів і разом із клінічними 

симптомами діагностують захворювання і визначають стратегію лікування. 

Таким чином сукупністю суттєвих ознак отримано комплексне 

технічне рішення, яке є новим, дозволяє отримати якісно новий технічний 

результат і є достатнім для вирішення поставленої задачі. Спосіб здійснюють 

таким чином. Спочатку проводять клінічні, антропометричні дослідження, 

під час яких діагностують зубощелепні аномалії та патологію ЛОР-органів 

пацієнта на основі клінічного обстеження. Комплексні дослідження 

включають збір анамнезу, зовнішній огляд обличчя, його симетрію, 

пропорційність розвитку щелеп, вираженість носогубних і підборідкових 

складок, ступінь відкривання рота та тип дихання. При цьому додатково 

діагностують ЛОР-патологію, а саме проводять передню та задню 

риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини і носоглотки. 

Особливою ознакою пропонованого способу є проведення функціональних 

дихальних проб, які полягають у виявленні ротового типу дихання. З цією 

метою рекомендують пацієнту набрати в рот води і утримувати її 

максимальний час. При різкому утрудненні носового дихання хворий 

змушений проковтнути воду, щоб дихати через рот - момент, який легко 

фіксується під час діагностики і порівнюється з показниками норми. При 

внутрішньоротовому огляді визначають параметри піднебінного склепіння за 

З.І. Долгополовою та Н.В. Панкратовою; індекс висоти піднебіння за 

методикою П. Берцбаха, стан твердих тканин зубів і пародонта, положення 

зубів у зубних рядах, форму та розміри зубних рядів та їх співвідношення 

[88]. Ортодонтичний діагноз встановлюють у відповідності до класифікацій 

Калвеліса, Енгля та Хорошилкіної [109]. При вивченні діагностичних 

моделей щелеп визначають аномалії розмірів зубів і зубних рядів, 
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розташування зубів, форму зубних рядів. При вимірюванні штангенциркулем 

діагностичних моделей щелеп визначають в міліметрах подальші розміри та 

їх співвідношення: мезіо-дистальні розміри коронок зубів, ширину зубних 

рядів (Pont). Усі ці показники в комплексі порівнюють з показниками норми і 

діагностують з великою точністю стан захворювань ЛОР-органів у пацієнтів, 

зокрема дітей і підлітків із зубощелепними аномаліями.  

У таких випадках, коли наявна чітка тенденція до поєднання декількох 

патологій ЛОРорганів, визначають комплексну стратегію лікування, яка 

передбачає можливість усунути не тільки одну патологію, але й іншу, 

наприклад не тільки аденоїдні вегетації, але і викривлення носової 

перегородки, хронічний риносинусит для досягнення кращих результатів при 

подальшому лікування зубощелепових аномалій. Пропонований 

комплексний спосіб діагностики на якісно новому рівні забезпечує 

можливість ранньої достовірної діагностики захворювань ЛОР-органів у 

пацієнтів, зокрема дітей та підлітків, з зубощелепними аномаліями і дає 

можливість визначення на цій основі ефективної стратегії лікування хворих. 

Запропонований нами спосіб комплексної діагностики захворювань 

ЛОР-органів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, що включає 

діагностику зубощелепних аномалій і патології ЛОР-органів визначенням 

симптомів по їх клінічних ознаках і їх порівняння з ознаками норм, який 

відрізняється тим, що після клінічного обстеження хворих, яке включає збір 

анамнезу, зовнішній огляд обличчя, його симетрію, пропорційність розвитку 

щелеп, вираженість носогубних і підборідкових складок, ступінь відкривання 

рота та тип дихання, додатково діагностують ЛОР-патологію, для чого 

проводять передню та задню риноскопії, ендоскопічне дослідження носової 

порожнини і носоглотки та функціональні дихальні проби на виявлення 

ротового типу дихання методом набрання в рот води і утримуванням її до 

моменту різкого утруднення носового дихання і при вимушеному ковтанню 

води для дихання через рот діагностують патологію ЛОР-органів пацієнта. 

Результат розподілу пацієнтів за віковими групами наведений на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Розподіл обстежених пацієнтів за віком. 

 

Як видно з наведеної діаграми, більшість обстежених  пацієнтів мали 

пізній змінний прикус 140 пацієнтів (2 група - 58,5%). У 80 пацієнтів 

спостерігався постійний прикус, який формується (3 група – 33,4%). 19 

пацієнтів мали ранній змінний  прикус та перебували у віці до 9 років (1 

група - 7,9%). 

 

4.2. Запропонована методика діагностики зубощелепних аномалій 

із застосуванням 3D сканера 

Нами запропоновано спосіб, що призначений для діагностики та 

виправлення зубощелепних аномалій, в тому числі для зменшення відстані 

між зубними рядами. Частота зубощелепих аномалій, які проявляються 

звуженням верхньої щелепи і скученістю зубів при дефіциті місця в зубному 

ряді і характеризуються зменшенням лонгітудинальної довжини зубного 

ряду становить у середньому 33,7 % - 74,0 %. Відомий метричний метод 

дослідження складних процесів формування прикусу і складання основних 

програм ортодонтичного лікування - антропометрія, який полягає в 

дотриманні послідовності, тобто алгоритму виконання, за яким спочатку 

визначають клінічні симптоми, а потім вибирають методи вимірювання. У 

період постійного прикусу для визначення ступеня звуження зубного ряду 

використовують індекс Little. В оцінці стану зубних дуг і апікального базису 

найбільшого поширення набули методи Pont, Korkhaus, Gerlach, основані на 
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певному взаємозв'язку розмірів зубів і величин лінійних параметрів 

апікального базису і зубної дуги. На діагностичних моделях верхньої щелепи 

у трансверзальному напрямку проводять антропометричні вимірювання. 

Визначають ширину зубних рядів за Pont з поправками по binder і Harth. В 

основі трансверзальних вимірювань лежить передумова, встановлена Pont, за 

якою сума ширини 4 різців відповідає певній ширині зубної дуги, тобто 

наявна пропорційність і між шириною зубної дуги у ділянці перших 

премолярів і перших молярів і сумою поперечних розмірів чотирьох верхніх 

різців. Однак вимірювання за методом Pont є інформативні при звуженні 

зубних дуг і дані, отримані при визначенні їх ширини, є лише орієнтовними, 

а не абсолютними показниками аномалії. У зв'язку з чим індекс вимагає 

індивідуалізації залежно від статевих, расових особливостей клінічної 

картини. Відомий також поширений графічний метод діагностики звуження 

зубних рядів Хаулея Гербера-Гербста, за яким крива шести передніх зубів 

верхньої щелепи є відрізком дуги, описаного радіусом, рівним сумі ширини 

трьох зубів (центрального і бічних різців і ікла) і за яким для визначення 

напрямку бічних сегментів зубного ряду керуються принципом 

рівностороннього трикутника і напів еліпсом Гербера, що відображає 

нормальну форму зубного ряду, який використовують при проектуванні і 

створенні необхідної форми ортодонтичних дуг. Однак геометрично-

графічне зображення нормальної форми верхньої зубної дуги Хаулея 

Гербера-Гербста досить трудомістке через складність побудови діаграми. 

При виконанні діагностики цим способом ускладнене визначення локалізації 

і вираженості звуження зубної дуги верхньої щелепи, що затрудняє вибір 

тактики ортодонтичної корекції. Складна процедура оцінки результатів 

отриманої діаграми пацієнта вимагає від лікаря додаткових витрат часу на 

необхідний аналіз, що не завжди можливо і зумовлює проведення тільки 

якісної оцінки звуження зубної дуги верхньої щелепи. 

Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, за технічною 

суттю є спосіб експрес-діагностики звуження зубної дуги верхньої щелепи в 
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постійному прикусі, що включає виготовлення діагностичної моделі верхньої 

щелепи і побудови діаграми, згідно з яким з діагностичної моделі на щільну 

пластинку з прозорого матеріалу переносять точку, що знаходиться між 

медіальними вершинами кутів коронок центральних різців, точку на середині 

поздовжніх фісур перших премолярів справа і точку, що відповідає їй, 

ліворуч, передню точку перехрещення поздовжніх і поперечних фісур 

перших молярів праворуч і відповідну їй точку зліва, точку, розташовану на 

вершині дистального піднебінного горба першого моляра праворуч і 

відповідну їй точку ліворуч, через дві молярні точки праворуч проводять 

пряму через дві молярні точки ліворуч проводять другу пряму, точку 

перетину цих прямих з'єднують з точкою між медіальними вершинами кутів 

коронок центральних різців, вимірюють відстань від отриманої прямої до 

точок премолярів праворуч і ліворуч і відстань до передніх точок 

перехрещення поздовжніх і поперечних фісур перших молярів праворуч і 

ліворуч, по довжинах правого і лівого відрізків проводять діагностику одно- 

або двобічного звуження зубної дуги верхньої щелепи і визначають його 

кількісну величину [Патент RU № 2372028, кл. А61В5/103, Бюл. № 31, 2009, 

с.7]. Однак цей спосіб враховує тільки звуження зубної дуги та не передбачає 

визначення інших важливих клінічних ознак, що дуже звужує межі його 

використання, є недостатньо інформативним і не виключає суттєвих похибок 

діагностики при його використанні. В основу корисної моделі поставлено 

задачу розробити ефективний і достовірний спосіб всебічної діагностики та 

планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, 

поєднаних із ЛОР захворюваннями, використанням 3D технологій 

забезпечити високу точність діагностики в комплексі методів обстеження та 

планування лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів з можливістю 

підвищення достовірності діагностики і ефективності планування 

ортодонтичного лікування. Поставлена задача вирішується тим, що за 

способом діагностики та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі 

звуженням зубних рядів, що включає визначення симптомів по їх клінічних 
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ознаках і їх порівняння з ознаками норм, згідно з пропонованою корисною 

моделлю, порівняння клінічних ознак з ознаками норм здійснюють 

моделюванням клінічної ситуації з використанням 3D технологій і обробкою 

даних комплексного аналізу антропометричних параметрів тривимірного 

сканування гіпсових моделей щелеп, у послідовності, що включає зняття 

відбитків, відливання моделей, сканування і виготовлення віртуальних 

моделей, об'єднання віртуальних моделей з комп'ютерною томографією 

щелепнолицевої ділянки, проведення діагностики і комплексного аналізу 

моделей, роботу у віртуальному артикуляторі для побудови адаптивної 

оклюзії і відтворення індивідуальних рухів щелепи пацієнта з можливістю 

відтворення протрузії, ретрузії, латеротрузії, візуалізацію щонайменше двох 

результатів лікування з урахуванням переміщення зубів шляхом складання 

плану лікування (повне моделювання лікування за рахунок інструментів для 

сегментації, переміщення та обмеження переміщення зубів, видалення, 

ротації зубів), збереження даних і на їх основі плануванні і проведення 

ортодонтичного лікування. Пропонований спосіб діагностики та планування 

ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, поєднаних із 

ЛОР захворюваннями із використанням 3D технологій має ряд переваг над 

традиційними методами діагностики моделей, а саме: висока точність 

вимірювання, моделювання клінічної ситуації, зменшення кількості гіпсових 

моделей, можливість створення архіву, легкість в пошуку потрібної моделі, 

довговічність зберігання моделей, краща візуалізація. Таким чином 

сукупністю відомих і пропонованих суттєвих ознак створено нове 

комплексне технічне рішення, яке забезпечує якісно новий технічний 

результат лікувальних процесів і є достатнім для виконання поставленої 

задачі корисної моделі. Суть способу полягає в тому, що 3D моделі 

верхнього і нижнього зубного ряду пацієнта до лікування можна співставити 

в центральній оклюзії; отримати 3D модель верхньої щелепи пацієнта до 

лікування і 3D модель нижнього зубного ряду до лікування; провести 

моделювання видалення перших молярів на верхній щелепі;  отримати 3D 
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модель верхньої щелепи з виділеними осями зубів; визначити на 3D моделях 

різцеве перекриття. Спосіб здійснюють таким чином. Спочатку проводять 

клінічне обстеження хворого, при цьому найбільшу увагу приділяють 

зовнішньому вигляду, клінічним ознакам, які засвідчують про звуження 

верхньої щелепи, відсутність носового дихання, порушення пропорційності 

обличчя, не змикання губ у стані спокою, V-подібний зубний ряд, готичне 

піднебіння, дистонію ікол тощо. Як додатковий (спеціального) метод 

діагностики звуження щелеп використовують метод 3D сканування гіпсових 

моделей щелеп. З урахуванням того, що робота більшості 3D сканерів, котрі 

застосовують в стоматології, заснована на методиці фотометрії, отримані 

тривимірні моделі щелеп надалі піддають комп'ютерній обробці в програмі 

обробки даних тривимірного сканування, як приклад в редакторі 

тривимірних моделей 3SHAPE. Далі проводять вимірювання моделей, як за 

допомогою штангенциркуля, так і за допомогою програми 3SHAPE на 

тривимірних моделях. Тривимірні моделі верхньої та нижньої щелеп 

вивчають у трьох площинах і під різними кутами. Отриману тривимірну 

модель використовують як для комплексного аналізу вихідної аномалії 

розвитку зубних рядів, зокрема аналізу пропорційності розмірів верхньої і 

нижньої щелеп за індексами Tonn P, ширини зубних рядів на верхній і 

нижній щелепах за Pont з поправками Н. Linder і G. Hart, ширини апікальних 

базисів щелеп за методом Н.Г. Снагіної в залежності від суми дванадцяти 

постійних зубів відповідних щелеп і довжини переднього відрізка верхньої і 

нижньої зубних дуг за G. Korkhaus, зі створенням архіву даних в 3D форматі, 

так і для проектування переміщення кожного зуба, за результатами 

отриманого аналізу даних. На 3D моделях щелеп планують траєкторію 

поступового зсуву окремих зубів таким чином, щоб перевести їх у нове 

правильне положення, з урахуванням того, що тривимірні віртуальні моделі 

зубів за допомогою індекс за Долгополової після проведеного лікування 

зростав від (18,64+0,27) мм до (19,47+0,21) мм. 
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Таким чином, отримані результати використання пропонованого 

способу діагностики та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі 

звуженням зубних рядів з використанням технології 3D моделювання зубних 

рядів підтверджують його результативність в комплексі методів обстеження 

та планування лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, у підвищенні 

ефективності ортодонтичного лікування, зокрема досягнуту високу точність 

вимірювання, можливість моделювання клінічної ситуації, зменшення 

кількості гіпсових моделей, можливість створення архіву даних, легкість в 

пошуку потрібної моделі, довговічність зберігання моделей, кращу 

візуалізацію.  

Отже, спосіб діагностики та планування ортодонтичного лікування 

пацієнтів зі звуженням зубних рядів, що включає визначення симптомів по їх 

клінічних ознаках і їх порівняння з ознаками норм, який відрізняється тим, 

що порівняння клінічних ознак з ознаками норм здійснюють моделюванням 

клінічної ситуації з використанням 3D-технологій і обробкою даних 

комплексного аналізу антропометричних параметрів тривимірного 

сканування гіпсових моделей щелеп, у послідовності, що включає зняття 

відбитків, відливання моделей, сканування і виготовлення віртуальних 

моделей, об'єднання віртуальних моделей з комп'ютерною томографією 

щелепно-лицевої ділянки, проведення діагностики і комплексного аналізу 

моделей, роботу у віртуальному артикуляторі для побудови адаптивної 

оклюзії і відтворення індивідуальних рухів щелепи пацієнта з можливістю 

відтворення протрузії, ретрузії, латеротрузії, візуалізацію щонайменше двох 

результатів лікування з урахуванням переміщення зубів шляхом складання 

плану лікування (повне моделювання лікування за рахунок інструментів для 

сегментації, переміщення та обмеження переміщення зубів, видалення, 

ротації зубів), збереження даних і на їх основі проведення запланованого 

ортодонтичного лікування. 

Тривимірні віртуальні моделі зубів за допомогою програми 

тривимірного редактора можна переміщати в будь-якому напрямку: 
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мезіальному, дистальному, піднебінному, язиковому, з поворотом по осі зуба 

і т.д. (рис. 4.2, 4.3). 

 

 

Рис. 4.2. 3D модель верхньої щелепи з виділеними осями зубів. 

 

 

Рис. 4.3. Визначення на моделях різцевого перекриття. 

 

На 3D-моделях щелеп ми плануємо траєкторії поступового зсуву 

окремих зубів таким чином, щоб перевести їх у нове правильне положення. 
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4.3. Клінічна оцінка запропонованих методів лікування пацієнтів із 

зубощелепними аномаліями та ЛОР-патологією. 

Дане дослідження ґрунтується на клінічному обстеженні пацієнтів із 

звуженням верхньої щелепи внаслідок викривлення носової перегородки, 

лікування яких проводилось знімними та незнімними апаратами та пацієнтів, 

яким було попередньо проведено оперативне втручання на носовій 

перегородці запропонованим нами і на дослідженні лікувального ефекту на 

основі отриманих даних антропометричних та рентгенометричних вимірів. 

Всього було обстежено 85 осіб, які в залежності від віку, статі, 

наявності патології ЛОР-органів, але зі звуженням верхньої щелепи були 

розподілені на три групи: І-а група – 30 пацієнтів зі звуженням верхньої 

щелепи  без порушень носового дихання і ЛОР - патології, яким проводили 

загальноприйняте лікування. До ІІ-ї групи увійшли 30 пацієнтів зі звуженням 

верхньої щелепи, порушенням носового дихання та ЛОР - патологією, яким 

проводили загальноприйняте лікування. До ІІІ-ї групи увійшли 25 пацієнтів  

зі звуженням верхньої щелепи, порушенням носового дихання та ЛОР - 

патологією, яким проводилося лікування запропонованим методом. У 

залежності від віку кожна з груп була розподілена на 3 підгрупи:А - пацієнти 

від 6 до 9 років, Б  – від 10 до 14 років, В – від 15 до 18 років. 

Середні значення змін, що виникали при розширенні верхньої щелепи у 

пацієнтів трьох груп реєструвалися до використання ортодонтичного апарату 

(Т1), 2 місяці після фіксації ортодонтичного апарату (Т2), після зняття 

апарата (Т3),  та через 6 місяців після зняття апарату (Т4). 

У І групі пацієнтів нараховувалось 30 дітей віком від 6 до 18 років у 

яких спостерігалосьзвуженням верхньої щелепи  але без патології верхніх 

дихальних шляхів (табл. 4.1). 

При обстеженні і лікуванні пацієнтів ІА підгрупи нами проведено аналіз 

показника ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4, 6│6 зубів, ширини. 
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Таблиця 4.1 

Віковий розподіл пацієнтів І групи зі звуженням верхньої щелепи  

 

склепіння піднебіння і глибини піднебінного склепіння. Нами встановлено, 

що ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 до лікування становила 30,35±0,94 

мм, через 2 місяці після фіксації ортодонтичного апарату ширина достовірно 

зростала до 32,96±0,87 мм, після зняття апарату показник був достовірно 

вищим від показника до лікування і становив 37,16±0,85 мм. Через 6 місяців 

після зняття апарату показник ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4 

становив 35,58±1,09 мм і також, був достовірно вищим (р < 0,05) від 

показника перед лікуванням (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІА підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

Вік ІА підгрупа – від 6 до 9 років (n=8) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

30,35±0,94 32,96±0,87* 37,16±0,85* 35,58±1,09* 

Ширина в 

ділянці 6│6 

40,7±1,15 43,23±1,08* 47,68±0,85* 45,99±0,73* 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

35,59±0,77 36,41±0,51* 40,5±0,75* 38,96±0,4* 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

15,79±0,2 15,45±0,27* 14,4±0,37* 14,94±0,34* 

 

* р < 0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування  

і в різні терміни після лікування; 

 ІА - від 6 до 9 

років 

ІБ - від 10 до 14 

років 

ІВ - від 15 до 18 

років 

І група(n=30) 

пацієнтів 

8 13 9 
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Показник ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 перед ортодонтичним 

лікуванням становив 40,7±1,15 мм і достовірно зростав (р<0,05) після 2 

місяців дії ортодонтичного апарату до 43,23±1,08 мм. Після зняття апарату 

даний показник досягав максимального значення і становив 47,68±0,85 мм, а 

через півроку після зняття ортодонтичного апарату був вищим (р<0,05) від 

показника перед лікуванням і складав 45,99±0,73 мм.  

Ширина склепіння піднебіння у пацієнтів із звуженням верхньої щелепи 

без поєднання з ЛОР-патологією становила перед лікуванням 35,59±0,77 мм. 

Через 2 місяці після дії ортодонтичного апарату цей показник достовірно 

збільшувався до 36,41±0,51 мм, а після зняття апарату досягав 

максимального значення 40,5±0,75 мм. Через 6 місяців після ортодонтичного 

лікування ширина склепіння піднебіння становила 38,96±0,4 мм і була 

достовірно кращою (р<0,05) від показника перед лікуванням.  

Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІА підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 15,79±0,2 мм. Під час ортодонтичного 

лікування цей показник покращувався до 15,45±0,27 мм і досягав найкращого 

значення (р<0,05) після зняття ортодонтичного апарату – 14,4±0,37мм. 

Глибина склепіння піднебіння зберігалась на досягнутому рівні і через 6 

місяців після завершення лікування пацієнтів ІА групи, віком від 6 до 9 років 

і цей показник був достовірно кращим (р<0,05) від початкового рівня і 

складав 14,94±0,34 мм (табл. 4.2). 

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 через 2 місяці після накладання ортодонтичного апарату 

(Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони були достовірно 

кращими після зняття апарату. Також, ці показники були достовірно 

кращими через півроку після зняття апарату (Т4) у порівнянні з показником 

(Т2). Порівнюючи показники (Т3) і (Т4) нами відмічено достовірне їх 

зниження через півроку після зняття апарату. Ширина склепіння піднебіння у 

терміни (Т3) і (Т4) була достовірно кращою від показника в термін (Т2). Цей 

показник достовірно знижувався через півроку після зняття апарату (Т4), у 
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порівнянні з терміном (Т3) – відразу після зняття апарату. Глибина склепіння 

піднебіння у пацієнтів ІА підгрупи у терміни (Т3) і (Т4) зменшувалась і була 

достовірно кращою від показника в термін (Т2). Однак, через півроку після 

зняття апарату (Т4), даний показник зростав і достовірно погіршувався у 

порівнянні з терміном (Т3) – відразу після зняття апарату (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Достовірність різниці показників між різними термінами при 

розширенні верхньої щелепи у ІА підгрупі пацієнтів 

Вік ІА підгрупа – від 6 до 9 років (n=8) 

Термін Т2 - Т3 Т2 - Т4 Т3 - Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

Ширина в 

ділянці 6│6 

р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

 

У наступній ІБ підгрупі пацієнтів нами проведено аналіз показника 

ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4, 6│6 склепіння піднебіння і глибини 

склепіння піднебіння. Нами встановлено, що ширина верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 до лікування становила 32,12±1,7 мм, через 2 місяці після 

фіксації ортодонтичного апарату ширина достовірно (р<0,05) зростала до 

34,34±1,48 мм, після зняття апарату показник становив 38,42±1,32 мм 

(р<0,05). Через 6 місяців після зняття апарату показник ширини верхньої 

щелепи в ділянці 4│4 становив 36,73±1,32мм і був достовірно вищим від 

показника перед лікуванням (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІБ підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

Вік ІБ підгрупа – від 10 до 14 років (n=13) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

32,12±1,7 34,34±1,48* 38,42±1,32* 

** 

36,73±1,5* 

**  ∆ 

Ширина в 

ділянці 6│6 

43,51±1,33 45,66±1,23* 50,25±1,72* 

** 

48,36±1,57* 

**  ∆ 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

36,74±1,51 39,38±1,65* 44,19±1,94* 

** 

40,92±1,7* 

**  ∆ 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

17,52±0,88 17,15±0,91 16,05±0,93* 

**  

16,65±0,9* 

* - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування  

і в різні терміни після лікування; 

** - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т2 - Т3 і Т2 - Т4; 

∆ - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т3 - Т4 

 

Показник ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 перед ортодонтичним 

лікуванням становив 43,51±1,33 мм і достовірно зростав (р<0,05) після 2 

місяців дії ортодонтичного апарату до 45,66±1,23 мм. Після зняття апарату 

даний показник досягав максимального значення і становив 50,25±1,72 мм, а 

через півроку після зняття ортодонтичного апарату був достовірно вищим 

(р<0,05) від показника перед лікуванням і складав 48,36±1,57 мм. 

Ширина склепіння піднебіння у пацієнтів із звуженням верхньої щелепи 

без поєднання з ЛОР-патологією становила перед лікуванням 36,74±1,51 мм. 

Через 2 місяці після дії ортодонтичного апарату цей показник достовірно 

збільшувався до 39,38±1,65 мм, а після зняття апарату досягав 

максимального значення 44,19±1,94 мм. Через 6 місяців після 
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ортодонтичного лікування ширина склепіння піднебіння становила 40,92±1,7 

мм і була достовірно вищою (р<0,05) від показника перед лікуванням.  

Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІБ підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 17,52±0,88 мм. Під час ортодонтичного 

лікування цей показник зменщувався до 17,15±0,91 мм і досягав найкращого 

значення (р<0,05) після зняття ортодонтичного апарату – 16,05±0,93 мм. 

Глибина склепіння піднебіння зберігалась на досягнутому рівні і через 6 

місяців після завершення лікування пацієнтів ІБ підгрупи і цей показник був 

достовірно кращим (р<0,05) від початкового рівня і складав 16,65±0,9 мм 

(табл.4.5). 

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 у пацієнтів ІБ підгрупи через 2 місяці після накладання 

ортодонтичного апарату (Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони 

були достовірно кращими після зняття апарату. Також, ці показники були 

достовірно кращими через півроку після зняття апарату (Т4) у порівнянні з 

показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і (Т4) нами відмічено 

достовірне їх зниження через півроку після зняття апарату. Ширина 

склепіння піднебіння у терміни (Т3) і (Т4) була достовірно кращою від 

показника в термін (Т2). Цей показник достовірно знижувався через півроку 

після зняття апарату (Т4), у порівнянні з терміном (Т3) – відразу після зняття 

апарату. Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІБ підгрупи у термін (Т3) 

зменшувалась і була достовірно кращою від показника в термін (Т2). Однак, 

через півроку після зняття апарату (Т4), даний показник зростав і не було 

достовірної різниці у порівнянні з термінами (Т3) і (Т2). 

Показники у пацієнтів ІВ підгрупи зі звуженням верхньої щелепи та 

ЛОР патологією, яким проводилося лікування загальноприйнятим методом 

були такими. Ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 дорівнювала 34,01±1,23 

мм до лікування, після 2 місяців проведеного лікування ширина в цій ділянці 

збільшилась до 36,31±1,24 мм, після зняття апарату показник становив 

39,44±1,12(р<0,05), а через півроку після закінчення ортодонтичного 
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лікування ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 становила 37,9±1,24 мм 

(табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІВ підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

Вік ІВ підгрупа – від 15 до 18 років (n=9) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

34,01±1,23 36,31±1,24* 39,44±1,12* 

** 

37,9±1,24* 

**  ∆ 

Ширина в 

ділянці 6│6 

44,04±1,36 46,41±1,34* 49,46±1,32* 

** 

48,06±1,16* 

**  ∆ 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

37,17±0,77 39,5±0,77* 42,36±1,08* 

** 

40,94±1,12* 

**  ∆ 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

18,29±0,94 17,94±0,95 17,02±0,85* 

** 

17,57±0,92 

* - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування  

і в різні терміни після лікування; 

** - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т2 - Т3 і Т2 - Т4; 

∆ - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т3 - Т4 

 

Дані ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 у пацієнтів перед 

ортодонтичним лікуванням становили 44,04±1,36 мм, після 2 місяців дії 

ортодонтичного апарату збільшилося до 46,41±1,34 мм (р<0,05), а після 

зняття ортодонтичного апарату становив 49,46±1,32 мм. Через півроку після 

проведеного лікування ортодонтичним апаратом верхньої щелепи в ділянці 

6│6 становила 48,06±1,16 мм і була достовірно вищою (р<0,05) від показника 

до лікування. 

Ширина склепіння піднебіння у пацієнтів ІВ підгрупи становила перед 

лікуванням 37,17±0,77мм і достовірно зростала і становила через 2 місяці 

39,5±0,77 мм, а після зняття апарату досягла 42,36±1,08 мм (р<0,05). Через 6 

місяців після  закінчення лікування ортодонтичними апаратами ширина 
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склепіння піднебіння становила 40,94±1,12 мм. і була достовірно вищою 

(р<0,05) від показника перед лікуванням. 

Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІВ підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 18,29±0,94 мм. Під час 

ортодонтичноголікування цей показник достовірно покращувався до 

17,94±0,95 мм і досягав найкращого значення після зняття ортодонтичного 

апарату 17,02±0,85 мм. Глибина склепіння піднебіння дещо зменшилась 

через 6 місяців після завершення лікування пацієнтів ІВ групи і цей показник 

був достовірно кращим (р<0,05) від початкового рівня і складав 17,57±0,92 

мм (табл. 4.5). 

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 у пацієнтів ІВ підгрупи через 2 місяці після накладання 

ортодонтичного апарату (Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони 

були достовірно кращими після зняття апарату. Також, ці показники були 

достовірно кращими через півроку після зняття апарату (Т4) у порівнянні з 

показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і (Т4) нами відмічено 

достовірне їх зниження через півроку після зняття апарату. Ширина 

склепіння піднебіння у терміни (Т3) і (Т4) була достовірно кращою від 

показника в термін (Т2). Цей показник достовірно знижувався через півроку 

після зняття апарату (Т4), у порівнянні з терміном (Т3). Глибина склепіння 

піднебіння у пацієнтів ІВ підгрупи у термін (Т3) зменшувалась і була 

достовірно кращою від показника в термін (Т2). Однак, через півроку після 

зняття апарату (Т4), даний показник зростав (погіршувався) і не було 

достовірної різниці у порівнянні з термінами (Т3) і (Т2). Отримані результати 

вказують на позитивний результат лікування пацієнтів ІВ підгрупи. 

У ІІ групі пацієнтів спостерігалась інша клінічна картина. Ця група 

включала 30 пацієнтів,у яких було звуження верхньої щелепи і виявлена 

патологія ЛОР-органів і порушення носового дихання. Розподіл цієї групи 

пацієнтів за віком наведено в таблиці 4.6. 
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Таблиця 4.6 

Віковий розподіл пацієнтів ІІ групи зі звуженням верхньої щелепи 

та ЛОР - патологією 

 ІІА - від 6 до 9 

років 

ІІБ - від 10 до 14 

років 

ІІВ - від 15 до 18 

років 

ІІ група(n=30) 

пацієнтів 

8 14 8 

 

При обстеженні і лікуванні пацієнтів ІІА підгрупи нами проведено 

аналіз показника ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4, 6│6 зубів, ширина 

склепіння піднебіння і глибини піднебінного склепіння. Нами встановлено, 

що ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 до лікування становила 30,06±0,88 

мм, через 2 місяці після фіксації ортодонтичного апарату ширина достовірно 

зростала до 32,6±0,87 мм, після зняття апарату показник становив 35,91±0,88 

мм, (р < 0,05 – перед лікуванням). Через 6 місяців після зняття апарату 

показник ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4 становив 32,85±0,88 мм і 

був достовірно вищим (р < 0,05) від показника перед лікуванням (табл. 4.7). 

Показник ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 перед ортодонтичним 

лікуванням становив 39,81±0,82 мм і достовірно зростав (р<0,05) після 2 

місяців дії ортодонтичного апарату до 42,35±0,86 мм. Після зняття апарату 

даний показник досягав максимального значення і становив 45,79±0,96 мм, а 

через півроку після зняття ортодонтичного апарату незначно знижувався, але 

був достовірно кращим (р<0,05) від показника перед лікуванням і складав 

42,64±0,95мм.  

Ширина склепіння піднебіння у пацієнтів із звуженням верхньої щелепи, 

поєднана з ЛОР-патологією становила перед лікуванням 34,84±0,85 мм. 

Через 2 місяці після дії ортодонтичного апарату цей показник достовірно 

збільшувався до 37,59±1,09 мм, а після зняття апарату досягав 

максимального значення 40,95±1,26 мм. Через 6 місяців після 
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ортодонтичного лікування ширина склепіння піднебіння становила 

37,51±1,01 мм і була кращою (р<0,05) від показника перед лікуванням.  

 

Таблиця 4.7 

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІІА підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

Вік ІІА підгрупа –від 6 до 9 років (n=8) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

30,06±0,88 32,6±0,87* 35,91±0,88* 

** 

32,85±0,88* 

∆ 

Ширина в 

ділянці 6│6 

39,81±0,82 42,35±0,86* 45,79±0,96* 

** 

42,64±0,95* 

∆ 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

34,84±0,85 37,59±1,09* 40,95±1,26* 

** 

37,51±1,01* 

∆ 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

16,69±0,47 16,44±0,43 15,6±0,41* 

** 

16,06±0,44* 

∆ 

* - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування  

і в різні терміни після лікування; 

** - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т2 - Т3 і Т2 - Т4; 

∆ - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т3 - Т4 

 

Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІІА підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 16,69±0,47 мм. Під час ортодонтичного 

лікування цей показник незначно покращувався до 16,44±0,43 мм і досягав 

найкращого значення (р<0,05) після зняття ортодонтичного апарату – 

15,6±0,41 мм. Розмір глибини склепіння піднебіння через 6 місяців після 

завершення лікування був достовірно кращим (р<0,05) від початкового рівня 

і складав 16,06±0,44 мм (табл. 4.8). 

Провівши аналіз різниці показників ширини верхньої щелепи в ділянці 

4│4 і 6│6, ширини і глибини склепіння піднебіння у пацієнтів ІІА підгрупи 
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через 2 місяці після накладання ортодонтичного апарату (Т2) і відразу після 

зняття апарату (Т3) встановлено, що вони були достовірно кращими після 

зняття апарату. Також, ці показники були достовірно кращими через півроку 

після зняття апарату (Т4) у порівнянні з показником (Т3) – відразу після 

зняття ортодонтичної апаратури. Порівнюючи всі показники в терміни (Т2) і 

(Т4) нами не відмічено достовірної різниці, показники через півроку після 

зняття апарату зменшувалися до рівня показників відразу після зняття 

ортодонтичної апаратури.  

Що стосується ІІБ підгрупи пацієнтів, то результати аналізу моделей у 

різні часові періоди виглядали таким чином (табл. 4.8). Показники ширини 

верхньої щелепи в ділянці 4│4  до початку лікування становили 31,14±2,27 

мм, після 2 місяців використання ортодонтичного апарату ширина в цій 

ділянці достовірно збільшилась до 33,61±2,16 мм, після зняття апарату 

отримали результат розширення до 36,69±2,26 (р<0,05). При подальшому 

спостереженні через 6 місяців після зняття апарату ширина в ділянці 4│4 

становила 34,0±2,3 мм, і була достовірно вищою від показників перед 

лікуванням. 

Показник ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 у пацієнтів ІІБ 

підгрупи перед ортодонтичним лікуванням становив 43,11±1,69 мм, після 2 

місяців ширина достовірно збільшилась (р<0,05) до 45,52±1,55 мм. Після 

зняття ортодонтичного апарату ширина верхньої щелепи в ділянці 6│6 

становила 48,48±1,11 мм. Через 6 місяців після використання ортодонтичних 

апаратів результат був достовірно вищим 45,79±1,05 мм (р<0,05) від 

показника перед лікуванням. 

Ширина склепіння піднебінння у пацієнтів ІІБ підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 35,44±1,65 мм, і достовірно зростала 

(р<0,05) після двох місяців дії ортодонтичного апарату до 37,99±1,69 мм. 

Після зняття ортодонтичного апарату досягла максимального значення 

41,02±1,64 мм, а через півроку після зняття ортодонтичного апарату ширина 
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склепіння піднебіння становила 38,16±1,6 мм, і була достовірно вищою 

(р<0,05) від показника до початку лікування. 

 

Таблиця 4.8 

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІІБ підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

Вік ІІБ підгрупа – від 10 до 14 років(n=14) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

31,14±2,27 33,61±2,16* 36,69±2,26* 

** 

34,0±2,3* 

∆ 

Ширина в 

ділянці 6│6 

43,11±1,69 45,52±1,55* 48,48±1,11* 

** 

45,79±1,05* 

∆ 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

35,44±1,65 37,99±1,69* 41,02±1,64* 

** 

38,16±1,6* 

∆ 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

17,99±1,23 17,63±1,27 16,86±1,48* 17,41±1,29 

* - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування  

і в різні терміни після лікування; 

** - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т2 - Т3 і Т2 - Т4; 

∆ - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т3 - Т4 

 

Показники глибини склепіння піднебіння у пацієнтів цієї ж підгрупи 

перед ортодонтичним лікуванням склали 17,99±1,23 мм. Під час 

ортодонтичного лікування через 2 місяці показники покращувались до 

17,63±1,27 мм, і після зняття ортодонтичного апарату становили 16,86±1,48 

мм., що було достовірно краще (р<0,05) від показника перед лікуванням. А  

через 6 місяців після закінчення лікування цей показник склав 17,41±1,29 мм, 

і достовірно не відрізнявся від показника перед лікуванням (табл.4.9). 

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 у пацієнтів ІІБ підгрупи через 2 місяці після накладання 

ортодонтичного апарату (Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони 
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були достовірно кращими після зняття апарату. Однак, достовірної різниці 

отриманих даних через півроку після зняття апарату (Т4) у порівнянні з 

показником (Т2) не виявлено. Порівнюючи показники (Т3) і (Т4) нами 

відмічено достовірне їх зменщення через півроку після зняття апарату. 

Ширина склепіння піднебіння у термін (Т3) була достовірно кращою від 

показника в термін (Т2), а достовірної різниці між показниками в терміни  

(Т2) і (Т4) не було. Цей показник достовірно знижувався через півроку після 

зняття апарату (Т4), у порівнянні з терміном (Т3). Глибина склепіння 

піднебіння у пацієнтів ІІБ підгрупи у термін (Т3) і (Т4) достовірно не 

відрізнялася від показника в термін (Т2). Однак, через півроку після зняття 

апарату (Т4), даний показник погіршувався і не було достовірної різниці у 

порівнянні з терміном (Т3).  

Показники у пацієнтів ІІВ підгрупи зі звуженням верхньої щелепи та 

ЛОР-патологією, яким проводилося загальноприйняте лікування були 

такими. Ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 дорівнювала 33,59±1,23мм 

до лікування, після 2 місяців проведеного лікування ширина в цій ділянці 

достовірно збільшилась до 35,11±1,39 мм, після зняття апарату показник 

становив 38,18±1,45 (р<0,05), а через півроку після закінчення 

ортодонтичного лікування ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 становила 

35,61±1,51мм і була достовірно кращою від показника перед лікуванням 

(табл. 4.9). 

Дані ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 у пацієнтів перед 

ортодонтичним лікуванням  становили 44,11±1,28 мм, після 2 місяців дії 

ортодонтичного апарату збільшилися до 45,54±1,44 мм, а після зняття 

ортодонтичного апарату становили 48,44±1,43 мм, (р<0,05) у порівнянні з 

показником перед лікуванням. Через півроку після проведеного лікування 

ортодонтичним апаратом ширина верхньої щелепи в ділянці 6│6 становила 

45,76±1,31 мм і була достовірно вищою (р<0,05) від показника до лікування. 

Ширина склепіння піднебіння у пацієнтів ІІВ підгрупи становила перед 

лікуванням 37,65±1,01 мм і достовірно зростала і становила через 2 місяці 
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39,11±0,9 мм, а після зняття апарату досягла 42,03±0,93 мм (р<0,05). Через 6 

місяців після  закінчення лікування ортодонтичними апаратами ширина 

склепіння піднебіння становила 39,54±1,04 мм і була достовірно вищою 

(р<0,05) від показника перед лікуванням (табл. 4.9).  

 

Таблиця 4.9  

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІІВ підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

Вік ІІВ підгрупа – від 15 до 18 років (n=8) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

33,59±1,23 35,11±1,39* 38,18±1,45* 

** 

35,61±1,51* 

∆ 

Ширина в 

ділянці 6│6 

44,11±1,28 45,54±1,44 48,44±1,43* 

** 

45,76±1,31* 

∆ 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

37,65±1,01 39,11±0,9* 42,03±0,93* 

** 

39,54±1,04* 

∆ 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

18,48±0,76 17,96±0,73 17,28±1,56 17,71±1,31 

* - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування  

і в різні терміни після лікування; 

** - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т2 - Т3 і Т2 - Т4; 

∆ - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т3 - Т4 

 

Ширина склепіння піднебіння у пацієнтів ІІВ підгрупи становила перед 

лікуванням 37,65±1,01 мм і достовірно зростала і становила через 2 місяці 

39,11±0,9 мм, а після зняття апарату досягла 42,03±0,93 мм (р<0,05). Через 6 

місяців після  закінчення лікування ортодонтичними апаратами ширина 

склепіння піднебіння становила 39,54±1,04 мм і була достовірно вищою 

(р<0,05) від показника перед лікуванням. 

Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІІВ підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 18,48±0,76 мм. Під час ортодонтичного 
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лікування цей показник незначно покращувався до 17,96±0,73 мм і досягав 

найкращого значення після зняття ортодонтичного апарату 17,28±1,56 мм. 

Глибина склепіння піднебіння незначно зросла через 6 місяців після 

завершення лікування пацієнтів ІІВ підгрупи і цей показник достовірно не 

відрізнявся від початкового рівня і складав 17,71±1,31 мм (табл. 4.9). 

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4, 6│6 і ширини склепіння піднебіння у пацієнтів ІІВ підгрупи 

через 2 місяці після накладання ортодонтичного апарату (Т2) і після зняття 

апарату (Т3) встановлено, що вони були достовірно кращими після зняття 

апарату. Однак, достовірної різниці отриманих даних через півроку після 

зняття апарату (Т4) у порівнянні з показником (Т2) не виявлено. Порівнюючи 

показники (Т3) і (Т4) нами відмічено достовірне їх зменщення через півроку 

після зняття апарату. Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІІВ підгрупи 

у термін (Т3) і (Т4) достовірно не відрізнялася від показника в термін (Т2). 

Слід зазначити, що через півроку після зняття апарату (Т4), даний показник 

погіршувався і не було достовірної різниці у порівнянні з терміном (Т3), що 

вказує на нестійку ремісію після загальноприйнятого лікування.  

Стосовно ІІІ групи пацієнтів спостерігалась наступна клінічна картина. 

У третій  групі лікувалось з 25 пацієнтів 16 дівчат та 9 хлопчиків, у яких було 

звуження верхньої щелепи і виявлена патологія ЛОР-органів, і яким 

проводилося попереднє хірургічне втручання на перегородці носа та 

запропоноване лікування (табл. 4.10).  

 

Таблиця 4.10 

Віковий розподіл пацієнтів ІІІ групи зі звуженням верхньої щелепи 

та ЛОР - патологією 

 ІІІА  

від  6 до 9 років 

ІІІБ  

від 10 до 14 років 

ІІІВ 

від 15 до 18 років 

ІІІ група 

пацієнтів(n=25) 

6 11 8 
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При обстеженні і лікуванні пацієнтів ІІІА підгрупи запропонованими 

комплексними методами нами також проведено аналіз показників ширини 

верхньої щелепи в ділянці 4│4, 6│6 зубів, ширини і глибини склепіння 

піднебіння. 

Нами встановлено, що ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 у 

обстежуваних пацієнтів до лікування становила 30,3±1,04 мм, через 2 місяці 

після фіксації ортодонтичного апарату ширина достовірно зростала до 

32,9±1,04 мм, після зняття апарату показник становив 37,1±1,24 мм і був 

достовірно кращим (р<0,05) від показника перед лікуванням (табл. 4.11).  

 

Таблиця 4.11 

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІІІА підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

Вік ІІІА підгрупа – від 6 до 9 років (n=6) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

30,3±1,04 32,9±1,04* 37,1±1,24* 

** 

36,1±1,42* 

** 

Ширина в 

ділянці 6│6 

39,9±0,97 42,4±0,94* 46,6±1,09* 

** 

45,6±1,02* 

** 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

35,0±1,08 37,6±1,05* 41,8±1,02* 

** 

40,6±1,35* 

** 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

16,8±0,27 16,4±0,27* 15,4±0,15* 

** 

15,6±0,18* 

** 

* - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування  

і в різні терміни після лікування; 

** - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т2 - Т3 і Т2 - Т4; 

∆ - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т3 - Т4 

 

Через 6 місяців після зняття апарату показник ширини верхньої щелепи 

в ділянці 4│4 становив 36,1±1,42 мм і був достовірно вищим (р < 0,05) від 

показника перед лікуванням.   
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Показник ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 перед ортодонтичним 

лікуванням становив 39,9±0,97 мм і достовірно зростав (р<0,05) після 2 

місяців дії ортодонтичного апарату до 42,4±0,94 мм. Після зняття апарату 

даний показник досягав максимального значення і становив 46,6±1,09 мм, а 

через півроку після зняття ортодонтичного апарату був вищим (р<0,05) від 

показника перед лікуванням і складав 45,6±1,02 мм.  

Ширина склепіння піднебіння у пацієнтів із звуженням верхньої щелепи 

та з ЛОР-патологією і проведеним запропонованим лікуванням становила 

перед лікуванням 35,0±1,08 мм. Через 2 місяці після дії ортодонтичного 

апарату цей показник достовірно збільшувався до 37,6±1,05 мм, а після 

зняття апарату досягав максимального значення 41,8±1,02 мм. Через 6 

місяців після ортодонтичного лікування ширина склепіння піднебіння 

становила 40,6±1,35 мм і була достовірно кращою (р<0,05) від показника 

перед лікуванням.  

Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІІІА підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 16,8±0,27 мм. Під час ортодонтичного 

лікування цей показник достовірно покращувався до 16,4±0,27 мм і досягав 

найкращого значення (р<0,05) після зняття ортодонтичного апарату – 

15,4±0,15 мм. Глибина склепіння піднебіння зберігалась на досягнутому рівні 

і через 6 місяців після завершення лікування пацієнтів ІІІА підгрупи, віком 

від 6 до 9 років, цей показник був достовірно кращим (р<0,05) від 

початкового рівня і складав 15,6±0,18 мм (табл. 4.11). 

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 через 2 місяці після накладання ортодонтичного апарату 

(Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони були достовірно 

кращими після зняття апарату. Також, ці показники утримувалися на 

досягнутому рівні і були достовірно кращими через півроку після зняття 

апарату (Т4) у порівнянні з показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і 

(Т4) нами не виявлено достовірної різниці і їх погіршення через півроку після 

зняття апарату. Параметри ширини і глибини склепіння піднебіння у терміни 
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(Т3) і (Т4) були достовірно кращими від показників у термін (Т2). Однак, ці 

показники достовірно не погіршувалися через півроку після зняття 

ортодонтичної апаратури у порівнянні з показниками в термін (Т3). Отримані 

результати вказують на стійку стабілізацію стану зубо-щелепної системи у 

дітей віком 6-9 років, яким проводилося запропоноване лікування 

деформацій зубо-щелепної системи, поєднаних із ЛОР – патологією.  

Що стосується ІІІБ групи пацієнтів, то результати аналізу моделей у 

різні часові періоди виглядали таким чином (табл. 4.12).  

 

Таблиця 4.12.  

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІІІБ підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

Вік ІІІБ підгрупа – від 10 до 14 років (n=11) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

31,2±1,6 33,8±1,67* 38,5±1,56* 

** 

37,3±1,81* 

** 

Ширина в 

ділянці 6│6 

43,0±1,87 45,8±1,95* 50,3±1,86* 

** 

48,8±2,3* 

** 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

35,5±1,74 38,4±1,78* 41,8±1,60* 

** 

40,3±1,74* 

** 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

18,2±0,99 17,7±1,0 16,9±0,98* 17,1±1,01* 

 

* - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками до лікування  

і в різні терміни після лікування; 

** - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т2 - Т3 і Т2 - Т4; 

∆ - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т3 - Т4 

 

Показники ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4 до початку лікування 

становили 31,2±1,6мм, після 2 місяців використання ортодонтичного апарату 

ширина в цій ділянці достовірно збільшилась до 33,8±1,67 мм, після зняття 

апарату отримали результат розширення до 38,5±1,56 мм, (р<0,05) у 
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порівнянні з показником до лікування. При подальшому спостереженні через 

6 місяців після зняття апарату ширина в ділянці 4│4 становила 37,3±1,81 мм, 

і була достовірно вищою (р<0,05) від показників перед лікуванням Показник 

ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 у пацієнтів ІІІБ підгрупи перед 

запропонованим ортодонтичним лікуванням становив 43,0±1,87 мм, після 2 

місяців ширина достовірно збільшилась до 45,8±1,95 мм. Після зняття 

ортодонтичного апарату ширина верхньої щелепи в ділянці 6│6 становила 

50,3±1,86 мм. Через 6 місяців після використання ортодонтичних апаратів 

результат був достовірно вищим 48,8±2,3 мм (р<0,05) від показника перед 

лікуванням. 

Ширина склепіння піднебінння у пацієнтів ІІІБ підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 35,5±1,74 мм, і достовірно зростала після 

двох місяців дії ортодонтичного апарату до 38,4±1,78 мм. Після зняття 

ортодонтичного апарату досягла максимального значення 41,8±1,60 мм 

(р<0,05), а через півроку після зняття ортодонтичного апарату ширина 

склепіння піднебіння становила 40,3±1,74 мм, і була достовірно вищою 

(р<0,05) від показника до початку лікування. 

Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів цієї ж підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням склала 18,2±0,99 мм. Під час ортодонтичного 

лікування через 2 місяці показники покращувались до 17,7±1,0 мм, і після 

зняття ортодонтичного апарату були достовірно кращими у порівнянні з 

початком лікування і становили 16,9±0,98 мм. А через 6 місяців після 

закінчення лікування цей показник був достовірно кращим (р<0,05) від 

початку лікування і становив 17,1±1,01 мм.  

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 через 2 місяці після накладання ортодонтичного апарату 

(Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони були достовірно 

кращими після зняття апарату. Також, ці показники утримувалися на 

досягнутому рівні і були достовірно кращими через півроку після зняття 

апарату (Т4) у порівнянні з показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і 
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(Т4) нами не виявлено достовірної різниці між ними і їх погіршення через 

півроку після зняття апарату. Параметри ширини склепіння піднебіння у 

терміни (Т3) і (Т4) були достовірно кращими від показників у термін (Т2). 

Однак, ці показники достовірно не погіршувалися через півроку після зняття 

ортодонтичної апаратури (Т4) у порівнянні з показниками в термін (Т3). 

Показники глибини склепіння піднебіння достовірно покращувалися в термін 

закінчення ортодонтичного лікування і не спостерігалося достовірної різниці 

через півроку після зняття ортодонтичних апаратів (Т4) і закінченням 

ортодонтичного лікування (Т3). Отримані результати вказують на стійку 

стабілізацію стану зубощелепної системи у дітей віком 10-14 років, яким 

проводилося запропоноване лікування деформацій зубощелепної системи, 

поєднаних із ЛОР – патологією.  

Показники у пацієнтів ІІІВ підгрупи зі звуженням верхньої щелепи та 

ЛОР патологією, яким проводилось лікування запропонованим методом були 

такими: ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 дорівнювала 33,2±1,23 мм до 

лікування, після 2 місяців проведеного лікування ширина в цій ділянці 

достовірно збільшилась до 35,6±1,22 мм. Після зняття апарату показник 

становив 40,2±1,34 мм, а через півроку після закінчення ортодонтичного 

лікування ширина верхньої щелепи в ділянці 4│4 становила 39,1±1,53 мм, ці 

показники були достовірно вищими від рівня перед лікуванням - (р<0,05) 

(табл. 4.13).  

Дані ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 у обстежених пацієнтів 

перед запропонованим ортодонтичним лікуванням становили 43,1±1,54 мм, 

після 2 місяців дії ортодонтичного апарату достовірно збільшилися до 

45,5±1,55 мм, а після зняття ортодонтичного апарату становили 50,1±1,62 мм, 

(р<0,05) – у порівнянні з рівнем перед лікуванням. 

 

Через півроку після проведеного лікування ортодонтичним апаратом 

показники ширини верхньої щелепи в ділянці 6│6 становили 48,5±2,21 мм і 

були достовірно вищими (р<0,05) від показника до лікування, та 
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недостовірно зменшувалися у порівнянні з показником після зняття 

ортодонтичної апаратури. 

 

Таблиця 4.13.  

Середні значення при розширенні верхньої щелепи у ІІІВ підгрупі 

пацієнтів, (мм, М±m) 

* р < 0,05 –  достовірна різниця між показниками до лікування і в різні 

терміни після лікування; 

** - р < 0,05 – достовірна різниця між показниками Т2 - Т3 і Т2 - Т4; 

 

Ширина склепіння піднебіння у пацієнтів ІІІВ підгрупи становила перед 

лікуванням 38,4±1,08 мм, достовірно зростала і становила через 2 місяці 

40,6±1,29 мм, а після зняття апарату досягала 45,0±1,68 мм, (р<0,05). Через 6 

місяців після закінчення лікування ортодонтичними апаратами ширина 

склепіння піднебіння становила 43,3±2,01 мм і була достовірно вищою 

(р<0,05) від показника перед лікуванням, недостовірно знижувалася у 

порівнянні з попереднім терміном. 

Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІІІВ підгрупи перед 

ортодонтичним лікуванням складала 18,8±0,94 мм. Під час ортодонтичного 

лікування цей показник покращувався до 18,3±0,91 мм і досягав найкращого 

значення (р<0,05) після зняття ортодонтичного апарату - 17,3±0,91 мм. 

Вік ІІІВ підгрупа – від 15 до 18років (n=8) 

Термін Т1 Т2 Т3 Т4 

Ширина в 

ділянці 4│4 

33,2±1,23 35,6±1,22* 40,2±1,34* 

** 

39,1±1,53* 

** 

Ширина в 

ділянці 6│6 

43,1±1,54 45,5±1,55* 50,1±1,62* 

** 

48,5±2,21* 

** 

Ширина 

піднебінного 

склепіння 

38,4±1,08 40,6±1,29* 45,0±1,68* 

** 

43,3±2,01* 

** 

Глибина 

піднебінного 

склепіння 

18,8±0,94 18,3±0,91 17,3±0,91* 

** 

17,5±0,94* 
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Глибина склепіння піднебіння незначно зменшилася через 6 місяців після 

завершення лікування пацієнтів ІІІВ підгрупи і цей показник був достовірно 

кращим (р<0,05) від початкового рівня і складав 17,5±0,94 мм (табл.4.14). 

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 через 2 місяці після накладання ортодонтичного апарату 

(Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони були достовірно 

кращими після зняття апарату. Також, ці показники утримувалися на 

досягнутому рівні і були достовірно кращими через півроку після зняття 

апарату (Т4) у порівнянні з показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і 

(Т4) нами не виявлено достовірної різниці між ними і їх погіршення через 

півроку після зняття апарату. Параметри ширини склепіння піднебіння у 

терміни (Т3) і (Т4) були достовірно кращими від показників у термін (Т2). 

Однак, ці показники достовірно не погіршувалися через півроку після зняття 

ортодонтичної апаратури (Т4) у порівнянні з показниками в термін (Т3). 

Показники глибини склепіння піднебіння достовірно покращувалися в термін 

закінчення ортодонтичного лікування і не спостерігалося достовірної різниці 

через півроку після зняття ортодонтичних апаратів (Т4) і закінченням 

ортодонтичного лікування (Т3). Отримані результати вказують на стійку 

стабілізацію стану зубощелепної системи у дітей віком 10-14 років, яким 

проводилося запропоноване лікування деформацій зубощелепної системи, 

поєднаних із ЛОР – патологією.  

Провівши аналіз різниці показників ширини верхньої щелепи в ділянці 

4│4 і 6│6 через 2 місяці після накладання ортодонтичного апарату (Т2) і 

після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони були достовірно кращими 

після зняття апарату. Також, ці показники утримувалися на досягнутому 

рівні і були достовірно кращими через півроку після зняття апарату (Т4) у 

порівнянні з показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і (Т4) нами не 

виявлено їх погіршення і достовірної різниці між ними через півроку після 

зняття апарату. Параметри ширини склепіння піднебіння у терміни після 

зняття апаратури (Т3) і через півроку після лікування (Т4) були достовірно 
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кращими від показників у термін (Т2) – через 2 місяці від початку лікування. 

Однак, ці показники достовірно не погіршувалися через півроку після зняття 

ортодонтичної апаратури (Т4) у порівнянні з показниками в термін (Т3). 

Показники глибини склепіння піднебіння достовірно покращувалися в термін 

закінчення ортодонтичного лікування (Т3) у порівнянні з двома місяцями від 

початку лікування (Т2). Слід зазначити, що не спостерігалося погіршення 

показників і не відмічено достовірної різниці через півроку після зняття 

ортодонтичних апаратів (Т4) і закінченням ортодонтичного лікування (Т3). 

Отримані результати вказують на стійку стабілізацію стану зубощелепної 

системи у дітей віком 15-18 років, яким проводилося запропоноване 

лікування деформацій зубощелепної системи, поєднаних із ЛОР – 

патологією.  

Висновки.  

Результати проведеного лікування пацієнтів трьох груп, різних вікових 

груп із звуженням верхньої щелепи та ЛОР-патологією показали, що у групі 

пацієнтів, яким проведено лікування запропонованим комплексним методом 

досягли достовірно кращого та стабільного  результату.  

Показники ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4, 6│6, склепіння 

піднебіння і глибини склепіння піднебіння були достовірно кращими в 

терміни після зняття апарата та через 6 місяців зняття апарату у порівнянні з 

термінами до лікування у пацієнтів всіх груп, однак достовірно вищими і 

найкращими вони були у пацієнтів ІІІ групи. 

 Провівши аналіз порівняння показників ширини піднебіння в 

ділянці 4│4  у пацієнтів різних груп, віком 6-9 років у різні терміни 

лікування нами встановлено, що перед початком лікування показники 

достовірно не відрізнялися в ІА, ІІА і ІІІА підгрупах (табл. 4.14).  

Через 2 місяці також не було виявлено достовірної різниці між різними 

методами лікування. Після зняття ортодонтичної апаратури показник у ІА 

підгрупі був достовірно кращим від ІІА підгрупи, але недостовірно 

відрізнявся від показника ІІІА підгрупи. Через 6 місяців після лікування нами 
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встановлено достовірно кращі показники у ІА та в ІІІА підгрупах у 

порівнянні з ІІА підгрупою пацієнтів із звуженням верхньої щелепи, ЛОР 

патологією і проведенням загальноприйнятого лікування. У пацієнтів із ЛОР 

патологією та проведеним запропонованим лікуванням (ІІІА) досліджуваний 

показник був найвищим і достовірно відрізнявся від пацієнтів ІІА підгрупи. 

 

 Таблиця 4.14  

Порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 4│4 у пацієнтів 

різних груп, віком 6-9 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІА Т2   - ІА Т3   - ІА Т4   - ІА 

30,35±0,94 32,96±0,87 37,16±0,85 35,58±1,09 

Т1  - ІІА Т2   - ІІА Т3   - ІІА Т4   - ІІА 

30,06±0,88 32,6±0,87 35,91±0,88 32,85±0,88 

Т1  - ІІІА Т2   - ІІІА Т3   - ІІІА Т4   - ІІІА 

30,3±1,04 32,9±1,04 37,1±1,24 36,1±1,42 
 

Групи 

Термін ІА-ІІА ІА-ІІІА ІІА-ІІІА 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т4 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

 

Подібна динаміка спостерігалася в пацієнтів, віком 6-9 років, яким 

проводились різні методи лікування при аналізі показників ширини 

піднебіння в ділянці 6│6. Зокрема, через півроку після лікування (Т4) 

найкращими були досліджувані показники у пацієнтів ІА і ІІІА підгруп, які 

недостовірно відрізнялися між собою, але були достовірно кращими від 

показників ІІА підгрупи (табл. 4.15).  
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Таблиця 4. 15 

Порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 6│6 у пацієнтів 

різних груп, віком 6-9 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІА Т2   - ІА Т3   - ІА Т4   - ІА 

40,7±1,15 43,23±1,08 47,68±0,85 45,99±0,73 

Т1  - ІІА Т2   - ІІА Т3   - ІІА Т4   - ІІА 

39,81±0,82 42,35±0,86 45,79±0,96 42,64±0,95 

Т1  - ІІІА Т2   - ІІІА Т3   - ІІІА Т4   - ІІІА 

39,9±0,97 42,4±0,94* 46,6±1,09 45,6±1,02 

 Групи 

Термін ІА-ІІА ІА-ІІІА ІІА-ІІІА 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т4 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

 

Провівши аналіз порівняння показників ширини склепіння піднебіння у 

пацієнтів різних груп, розподілених за методами лікування, віком 6-9 років у 

різні терміни лікування нами встановлено, що перед початком лікування 

показники достовірно не відрізнялися в ІА, ІІА і ІІІА підгрупах (табл. 4.16). 

Через 2 місяці не було  достовірної різниці між різними методами 

лікування у пацієнтів ІІА і ІІІА підгруп. Але у цей термін показник у ІА 

підгрупі був достовірно меншим від пацієнтів ІІА і ІІІА підгруп. Після зняття 

ортодонтичної апаратури показник у ІА підгрупі достовірно не відрізнявся 

від ІІА підгрупи, але  був достовірно гіршим від показника ІІІА підгрупи 

пацієнтів, яким проводили лікування запропонованими методами (табл. 4.16).  
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Через 6 місяців після лікування нами встановлено достовірно кращі 

показники у ІА та в ІІІА підгрупах у порівнянні з ІІА підгрупою пацієнтів із 

звуженням верхньої щелепи, ЛОР патологією і проведенням 

загальноприйнятого лікування. У пацієнтів із ЛОР патологією та проведеним 

запропонованим лікуванням (ІІІА) досліджуваний показник був найвищим і 

достовірно відрізнявся від пацієнтів ІА і ІІА підгрупи, що вказує на переваги 

запропонованого нами комплексного лікування. 

Таблиця 4.16  

Порівняння показників ширини склепіння піднебіння у пацієнтів різних 

груп, віком 6-9 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІА Т2   - ІА Т3   - ІА Т4   - ІА 

35,59±0,77 36,41±0,51 40,5±0,75 38,96±0,4 

Т1  - ІІА Т2   - ІІА Т3   - ІІА Т4   - ІІА 

34,84±0,85 37,59±1,09 40,95±1,26 37,51±1,01 

Т1  - ІІІА Т2   - ІІІА Т3   - ІІІА Т4   - ІІІА 

35,0±1,08 37,6±1,05 41,8±1,02 40,6±1,35 

 Групи 

Термін ІА-ІІА ІА-ІІІА ІІА-ІІІА 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

Т3 р > 0,05  р < 0,05 р > 0,05 

Т4 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

 

Провівши аналіз порівняння показників глибини склепіння піднебіння у 

пацієнтів різних груп за методами лікування, віком 6-9 років у різні терміни 

лікування нами встановлено, що перед початком лікування показник у ІА 

підгрупі був достовірно нижчим від ІІА і ІІІА підгруп (табл. 4.17). 
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Таблиця 4.17.  

Порівняння показників глибини склепіння піднебіння у пацієнтів різних 

груп, віком 6-9 років у різні терміни лікування 

Термін  -   група 

Т1  - ІА Т2   - ІА Т3   - ІА Т4   - ІА 

15,79±0,2 15,45±0,27 14,4±0,37 14,94±0,34 

Т1  - ІІА Т2   - ІІА Т3   - ІІА Т4   - ІІА 

16,69±0,47 16,44±0,43 15,6±0,41 16,06±0,44 

Т1  - ІІІА Т2   - ІІІА Т3   - ІІІА Т4   - ІІІА 

16,8±0,27 16,4±0,27 15,4±0,15 15,6±0,18 

 Групи 

Термін ІА-ІІА ІА-ІІІА ІІА-ІІІА 

Т1 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

Т2 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

Т3 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

Т4 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

 

Через 2 місяці після лікування показник у ІА підгрупі був достовірно 

меншим від пацієнтів ІІА і ІІІА підгруп і також не було  достовірної різниці 

між різними методами лікування у пацієнтів ІІА і ІІІА підгруп. Після зняття 

ортодонтичної апаратури показник у ІА підгрупі був достовірно кращим від 

ІІА і ІІІА підгруп. Через 6 місяців після лікування нами встановлено 

достовірно кращі показники у ІА та в ІІІА підгрупах у порівнянні з ІІА 

підгрупою пацієнтів із звуженням верхньої щелепи, ЛОР патологією і 

проведенням загальноприйнятого лікування. У пацієнтів із ЛОР патологією 

та проведеним запропонованим лікуванням (ІІІА) досліджуваний показник 

достовірно відрізнявся від пацієнтів ІІА підгрупи, що вказує на переваги 

запропонованого нами комплексного лікування.  

Провівши порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 4│4  у 

пацієнтів різних груп, віком 10-14 років у різні терміни лікування нами 
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встановлено, що перед початком лікування показники достовірно не 

відрізнялися в ІБ, ІІБ і ІІІБ підгрупах (табл. 4.18). 

 

Таблиця 4.18.  

Порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 4│4  у пацієнтів 

різних груп, віком 10-14 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІБ Т2   - ІБ Т3   - ІБ Т4   - ІБ 

32,12±1,7 34,34±1,48 38,42±1,32 36,73±1,5 

Т1  - ІІБ Т2   - ІІБ Т3   - ІІБ Т4   - ІІБ 

31,14±2,27 33,61±2,16 36,69±2,26 34,0±2,3 

Т1  - ІІІБ Т2   - ІІІБ Т3   - ІІІБ Т4   - ІІІБ 

31,2±1,6 33,8±1,67* 38,5±1,56 37,3±1,81 

 Групи 

Термін ІБ-ІІБ ІБ-ІІІБ ІІБ-ІІІБ 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

Т4 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

 

Через 2 місяці також не було виявлено достовірної різниці між різними 

методами лікування пацієнтів. Після зняття ортодонтичної апаратури 

показник у ІБ підгрупі був достовірно кращим від ІІБ підгрупи пацієнтів, але 

недостовірно відрізнявся від показника ІІІБ підгрупи. Через 6 місяців після 

лікування нами встановлено достовірно кращі показники у ІБ та в ІІІБ 

підгрупах у порівнянні з ІІБ підгрупою пацієнтів із звуженням верхньої 

щелепи, ЛОР патологією і проведенням загальноприйнятого лікування. У 

пацієнтів із ЛОР патологією та проведеним запропонованим лікуванням 

(ІІІБ) досліджуваний показник був найвищим у цей віддалений термін після 

лікування і достовірно відрізнявся від пацієнтів ІІБ підгрупи. Отриманий 



112 

 

результат вказує на переваги запропонованого методу лікування дітей, віком 

10-14 років, у яких звуження верхньої щелепи зумовлене ЛОР патологією.  

Провівши порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 6│6 у 

пацієнтів різних груп, розподілених за різними методами лікування, віком 10-

14 років у різні терміни лікування нами встановлено, що перед початком 

лікування показники достовірно не відрізнялися в ІБ, ІІБ і ІІІБ підгрупах 

(табл. 4.19). 

 

Таблиця 4.19  

Порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 6│6 у пацієнтів 

різних груп, віком 10-14 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІБ Т2   - ІБ Т3   - ІБ Т4   - ІБ 

43,51±1,33 45,66±1,23 50,25±1,72 48,36±1,57 

Т1  - ІІБ Т2   - ІІБ Т3   - ІІБ Т4   - ІІБ 

43,11±1,69 45,52±1,55 48,48±1,11 45,79±1,05 

Т1  - ІІІБ Т2   - ІІІБ Т3   - ІІІБ Т4   - ІІІБ 

43,0±1,87 45,8±1,95 50,3±1,86 48,8±2,3 

 Групи 

Термін ІБ-ІІБ ІБ-ІІІБ ІІБ-ІІІБ 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

Т4 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

 

Через 2 місяці від початку лікування не було виявлено достовірної 

різниці між різними методами лікування пацієнтів. Після зняття 

ортодонтичної апаратури і через 6 місяців після лікування показник у ІБ 

підгрупі був достовірно кращим від ІІБ підгрупи пацієнтів, але недостовірно 

відрізнявся від показника ІІІБ підгрупи. У пацієнтів із ЛОР патологією та 
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проведеним запропонованим лікуванням (ІІІБ) досліджуваний показник був 

найвищим у ці терміни після лікування і достовірно відрізнявся від пацієнтів 

ІІБ підгрупи. Отриманий результат також вказує на переваги 

запропонованого методу лікування дітей, віком 10-14 років, у порівнянні з 

загальноприйнятими методами лікування. 

Провівши порівняння показників ширини склепіння піднебіння у 

пацієнтів різних груп, віком 10-14 років у різні терміни лікування нами 

встановлено, що перед початком лікування показник у ІБ підгрупі хворих був 

достовірно кращим від ІІБ і ІІІБ підгруп (табл. 4.20). 

 

Таблиця 4.20  

Порівняння показників ширини склепіння піднебіння у пацієнтів різних 

груп, віком 10-14 років у різні терміни лікування 

Термін  -   група 

Т1  - ІБ Т2   - ІБ Т3   - ІБ Т4   - ІБ 

36,74±1,51 39,38±1,65 44,19±1,94 40,92±1,7 

Т1  - ІІБ Т2   - ІІБ Т3   - ІІБ Т4   - ІІБ 

35,44±1,65 37,99±1,69 41,02±1,64 38,16±1,6 

Т1  - ІІІБ Т2   - ІІІБ Т3   - ІІІБ Т4   - ІІІБ 

35,5±1,74 38,4±1,78 41,8±1,60 40,3±1,74 

 Групи 

Термін ІБ-ІІБ ІБ-ІІІБ ІІБ-ІІІБ 

Т1 р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р < 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р < 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

Т4 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

 

Через 2 місяці від початку лікування спостерігалася подібна динаміка. 

Після зняття ортодонтичної апаратури показник у ІБ підгрупі був достовірно 

кращим від ІІБ і ІІІБ підгруп пацієнтів. У цей термін показники ІІБ і ІІІБ 

підгруп не мали достовірної різниці між собою. Через 6 місяців після 
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лікування нами встановлено достовірно кращі показники у ІБ та в ІІІБ 

підгрупах у порівнянні з ІІБ підгрупою пацієнтів із звуженням верхньої 

щелепи, ЛОР патологією і проведенням загальноприйнятого лікування. 

У пацієнтів із ЛОР патологією та проведеним запропонованим 

лікуванням (ІІІБ) досліджуваний показник був на рівні з показником групи 

пацієнтів, яким проводили загальноприйняте лікування без ЛОР патології 

(ІБ). Слід зазначити, що у ІІІБ підгрупі хворих цей показник утримувався на 

досягнутому рівні від зняття ортодонтичної апаратури, а у ІБ підгрупі хворих 

він достовірно знижувався у порівнянні з попереднім терміном, однак був 

достатньо високим за рахунок вихідного рівня і попередніх термінів. 

Отриманий результат вказує на позитивну динаміку показника у віддалені 

терміни лікування у пацієнтів, яким проведено запропоноване лікування  

звуження верхньої щелепи, поєднане з ЛОР патологією.  

Провівши порівняння показників глибини склепіння піднебіння у 

пацієнтів різних груп, розподілених за різними методами лікування, віком 10-

14 років у різні терміни лікування нами встановлено, що перед початком 

лікування показники достовірно не відрізнялися в ІБ, ІІБ і ІІІБ підгрупах. 

Через 2 місяці від початку лікування не було виявлено достовірної 

різниці між різними методами лікування пацієнтів. Після зняття 

ортодонтичної апаратури показник у ІБ підгрупі був достовірно кращим від 

ІІІБ підгрупи пацієнтів, але недостовірно відрізнявся від показника ІІБ 

підгрупи. Через півроку досліджуваний показник був найкращим у ІБ 

підгрупі, проте недостовірно відрізнявся від пацієнтів ІІІБ підгрупи, у яких 

наявна ЛОР патологія та проведене запропоноване лікування (табл. 4.21). 
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Таблиця 4. 21 

Порівняння показників глибини склепіння піднебіння у пацієнтів різних 

груп, віком 10-14 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІБ Т2   - ІБ Т3   - ІБ Т4   - ІБ 

17,52±0,88 17,15±0,91 16,05±0,93 16,65±0,9 

Т1  - ІІБ Т2   - ІІБ Т3   - ІІБ Т4   - ІІБ 

17,99±1,23 17,63±1,27 16,86±1,48 17,41±1,29 

Т1  - ІІІБ Т2   - ІІІБ Т3   - ІІІБ Т4   - ІІІБ 

18,2±0,99 17,7±1,0 16,9±0,98 17,1±1,01 

 Групи 

Термін ІБ-ІІБ ІБ-ІІІБ ІІБ-ІІІБ 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

Т4 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

 

Провівши порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 4│4  у 

пацієнтів різних груп, віком 15-18 років у різні терміни лікування нами 

встановлено, що перед початком лікування показники достовірно не 

відрізнялися в ІВ, ІІВ і ІІІВ підгрупах.  

Через 2 місяці також не було виявлено достовірної різниці між різними 

методами лікування пацієнтів. Після зняття ортодонтичної апаратури 

показник у ІВ підгрупі недостовірно відрізнявся від показників ІІВ і ІІІВ 

підгруп. Через 6 місяців після лікування нами встановлено достовірно кращі 

показники у ІВ та в ІІІВ підгрупах у порівнянні з ІІВ підгрупою пацієнтів із 

звуженням верхньої щелепи, ЛОР патологією і проведенням 

загальноприйнятого лікування (табл. 4.22). 
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Таблиця 4. 22 

Порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 4│4  у пацієнтів 

різних груп, віком 15-18 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІВ Т2   - ІВ Т3   - ІВ Т4   - ІВ 

34,01±1,23 36,31±1,24 39,44±1,12 37,9±1,24 

Т1  - ІІВ Т2   - ІІВ Т3   - ІІВ Т4   - ІІВ 

33,59±1,23 35,11±1,39 38,18±1,45 35,61±1,51 

Т1  - ІІІВ Т2   - ІІІВ Т3   - ІІІВ Т4   - ІІІВ 

33,2±1,23 35,6±1,22 40,2±1,34 39,1±1,53 

 Групи 

Термін ІВ-ІІВ ІВ-ІІІВ ІІВ-ІІІВ 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

Т4 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

 

У пацієнтів із ЛОР патологією та проведеним запропонованим 

лікуванням (ІІІВ) досліджуваний показник був найвищим у цей віддалений 

термін після лікування і достовірно відрізнявся від пацієнтів ІІВ підгрупи. 

Отриманий результат вказує на переваги запропонованого методу лікування 

дітей, віком 15-18 років, у яких звуження верхньої щелепи зумовлене ЛОР 

патологією.  

Провівши порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 6│6 у 

пацієнтів різних груп, розподілених за різними методами лікування, віком 15-

18 років у різні терміни лікування нами встановлено, що перед початком 

лікування показники достовірно не відрізнялися в ІВ, ІІВ і ІІІВ підгрупах 

(табл. 4.23). 
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Таблиця 4. 23 

Порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 6│6 у пацієнтів 

різних груп, віком 15-18 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІВ Т2   - ІВ Т3   - ІВ Т4   - ІВ 

44,04±1,36 46,41±1,34 49,46±1,32 48,06±1,16 

Т1  - ІІВ Т2   - ІІВ Т3   - ІІВ Т4   - ІІВ 

44,11±1,28 45,54±1,44 48,44±1,43 45,76±1,31 

Т1  - ІІІВ Т2   - ІІІВ Т3   - ІІІВ Т4   - ІІІВ 

43,1±1,54 45,5±1,55 50,1±1,62 48,5±2,21 

 Групи 

Термін ІВ-ІІВ ІВ-ІІІВ ІІВ-ІІІВ 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р > 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

Т4 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 

 

Через 2 місяці від початку лікування не було виявлено достовірної 

різниці між різними методами лікування пацієнтів. Після зняття 

ортодонтичної апаратури показник у ІВ підгрупі недостовірно відрізнявся від 

показників ІІВ і ІІІВ підгруп, однак у ІІІВ підгрупі показник ширини 

піднебіння в ділянці 6│6 був достовірно кращим від ІІВ підгрупи. Через 6 

місяців після лікування показник у ІВ підгрупі був достовірно кращим від ІІВ 

підгрупи пацієнтів, але недостовірно відрізнявся від показника ІІІВ підгрупи. 

У пацієнтів із ЛОР патологією та проведеним запропонованим лікуванням 

(ІІІВ) досліджуваний показник був найвищим у ці терміни після лікування і 

достовірно відрізнявся від пацієнтів ІІВ підгрупи. Отриманий результат 

вказує на переваги запропонованого методу лікування дітей, віком 15-18 

років, у порівнянні з загальноприйнятими методами лікування.  Провівши 

порівняння показників ширини склепіння піднебіння у пацієнтів різних груп, 

віком 15-18 років у різні терміни лікування нами встановлено, що перед 
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початком лікування показник у ІІІВ підгрупі хворих був достовірно кращим 

від ІВ підгрупи (табл. 4.24). 

 

Таблиця 4. 24 

Порівняння показників ширини склепіння піднебіння у пацієнтів різних 

груп, віком 15-18 років у різні терміни лікування 

Термін  -   група 

Т1  - ІВ Т2   - ІВ Т3   - ІВ Т4   - ІВ 

37,17±0,77 39,5±0,77 42,36±1,08 40,94±1,12 

Т1  - ІІВ Т2   - ІІВ Т3   - ІІВ Т4   - ІІВ 

37,65±1,01 39,11±0,9 42,03±0,93 39,54±1,04 

Т1  - ІІІВ Т2   - ІІІВ Т3   - ІІІВ Т4   - ІІІВ 

38,4±1,08 40,6±1,29 45,0±1,68 43,3±2,01 

 Групи 

Термін ІВ-ІІВ ІВ-ІІІВ ІІВ-ІІІВ 

Т1 р > 0,05 р < 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

Т3 р > 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

Т4 р < 0,05 р < 0,05 р < 0,05 

 

Через 2 місяці від початку лікування цей показник у ІІІВ підгрупі 

хворих був достовірно кращим від ІВ і ІІВ підгрупи. Після зняття 

ортодонтичної апаратури спостерігалася подібна до попереднього терміну 

динаміка показника. Через 6 місяців після лікування нами встановлено 

достовірно кращі показники у ІВ та в ІІІВ підгрупах у порівнянні з ІІВ 

підгрупою пацієнтів із звуженням верхньої щелепи, ЛОР патологією і 

проведенням загальноприйнятого лікування. У пацієнтів із ЛОР патологією 

та проведеним запропонованим лікуванням (ІІІВ) досліджуваний показник 

був найвищим і найкращим, достовірно вищим від пацієнтів, яким проводили 

загальноприйняте лікування без ЛОР патології (ІВ). Отриманий результат 

вказує на позитивну динаміку показника у віддалені терміни лікування у 
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пацієнтів, яким проведено запропоноване лікування  звуження верхньої 

щелепи, поєднане з ЛОР патологією.   

Провівши порівняння показників глибини склепіння піднебіння у 

пацієнтів різних груп, розподілених за різними методами лікування, віком 15-

18 років у різні терміни лікування нами встановлено, що перед початком 

лікування показники достовірно не відрізнялися в ІВ, ІІВ і ІІІВ підгрупах 

(табл. 4.25). 

 

Таблиця 4.25  

Порівняння показників глибини склепіння піднебіння у пацієнтів різних 

груп, віком 15-18 років у різні терміни лікування  

Термін  -   група 

Т1  - ІВ Т2   - ІВ Т3   - ІВ Т4   - ІВ 

18,29±0,94 17,94±0,95 17,02±0,85 17,57±0,92 

Т1  - ІІВ Т2   - ІІВ Т3   - ІІВ Т4   - ІІВ 

18,48±0,76 17,96±0,73 17,28±1,56 17,71±1,31 

Т1  - ІІІВ Т2   - ІІІВ Т3   - ІІІВ Т4   - ІІІВ 

18,8±0,94 18,3±0,91 17,3±0,91 17,5±0,94 

 Групи 

Термін ІВ-ІІВ ІВ-ІІІВ ІІВ-ІІІВ 

Т1 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т2 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т3 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Т4 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

 

Клінічний приклад, який демонструє результати комплексного 

лікування дитини з зубощелепної аномалією на тлі утрудненого носового 

дихання внаслідок викривлення носової перегородки. 

Пацієнтка А., вік постановки діагнозу оториноларингологом 

(викривлення носової перегородки та аденоїди II ступеню) - 11 років, 4 
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місяці; вік початку оперативного лікування оториноларингологом - 11 років, 

6  місяців; вік початку ортодонтичного лікування  із застосуванням знімного 

ортодонтичного апарату - 11 років, 6 місяців. Діагноз: зубощелепна аномалія 

II класу (1 підкласу), звуження верхньої щелепи, аномалія положення 

окремих зубів, викривлення носової перегородки. 

Збір анамнестичних даних виявив тривале утруднення носового 

дихання, хропіння під час сну. Дані симптоми вперше були діагностовані 

оториноларингологом у віці 9 років 3 місяці. 

На рисунку 4.4 представлені фотографії обличя в анфас і в профіль 

пацієнтки А. до початку першого етапу ортодонтичного лікування з 

застосуванням знімного апарату. 

 

А)                                                                                        Б) 

Рис. 4.4. Зовнішній вигляд пацієнтки А., вигляд збоку (А), вигляд 

спереду (Б). 

Клінічно відзначається вкорочення верхньої губи, зниження тонусу 

кругового м'яза рота, вираженість підборідної складки, що є ознакою 

дистальної оклюзії зубних рядів. Профіль м'яких тканин обличчя опуклий. 

При огляді ротової порожнини визначалося: неправильне положення 

окремих зубів переднього сегмента на верхньощелепній зубній дузі, 
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неправильне положення окремих зубів переднього і бічного сегментів 

нижньої щелепи. Фотографії оклюзії зубних рядів пацієнтки Д. представлені 

на рисунку 4.5.  

   

                                           

Рис. 4.5. Оклюзія зубних рядів і вигляд піднебіння пацієнтки А. до 

лікування. 

Визначається змикання бічної групи зубів - по II класу за Енглем, 

протрузія верхніх різців, ретрузія нижніх різців, глибоке різцеве перекриття, 

дефіцит апікального базису на верхній і на нижній щелепі, подовження 

переднього відрізка зубної дуги на верхній щелепі, обумовлене наявною 

парафункцією язика, звуження верхньощелепної зубної дуги. Сплощений 

передній відділ піднебіння обумовлений наявною у пацієнтки А. шкідливою 

звичкою - прокладанням язика між фронтальною групою зубів верхньої і 

нижньої щелепи. При цьому верхні різці потрапляють під вплив нижньої 

губи, що сприяє збільшенню їх протрузійного положення. Надмірність кривої 

Шпеє на нижній щелепі пов'язана з надмірним прорізуванням нижніх різців, 

що пояснюється відсутністю контакту з верхніми передніми зубами. 

Ротове дихання у пацієнтки А. пояснює наявність глибокого "готичного" 

піднебінного склепіння, що пов'язано з відсутністю останнього клапана при 

диханні ротом, надлишковим тиском щічних м'язів на бічні сегменти 

верхньої щелепи. Набряклість міжзубного сосочка в ділянці центральних 

різців верхньої щелепи є наслідком глибокої різцевої травмуючої оклюзії. 
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На ортопантомограмі (рис. 4.6) визначається стадія постійного 

прикусу, що формується. При дослідженні ортопантомограми було виявлено 

зміну кутів нахилу поздовжніх осей зубів передніх сегментів на верхньому та 

нижньому зубному ряді. 

 

Рис. 4.6. Ортопантомограма пацієнтки А. до початку ортодонтичного 

лікування. 

На рисунку 4.7. представлена телерентгенограма черепа в бічній 

проекції до початку ортодонтичного лікування.  

 

 Рис. 4.7. Телерентгенограма черепа в бічній проекції до початку 

ортодонтичного лікування пацієнтки А. 

 

Має місце виражений шийний лордоз, який є наслідком дисбалансу в 

шийному відділі хребта. Для компенсації м'язового дисбалансу, внаслідок 

порушеної функції носового дихання, відбулося посилення шийного вигину.  

Для оцінки лінійних розмірів щелеп, аналізу взаємного розташування 

щелеп, визначення типу скелетного росту лицьового відділу черепа 

проводилося дослідження телерентгенограм пацієнтки А. в бічній проекції. 
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Телеренгенографія виконувалася в стандартних умовах на цифровому, 

рентгенодіагностичному апараті:« VERAVIEW X800 M (R 100 СP)» Японія. 

Для розрахунку бічних телерентгенограмм голови пацієнтки А. 

застосовувалося програмне забезпечення  Gamma Dental Software (США) 

(рис. 4.8). Розрахунок і аналіз телерентгенограм черепа в бічній проекції 

проводився за методикою Jarabak та МCNamara [104,105,113,114] (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.8. Проведений розрахунок телерентгенограми в бічній проекції 

перед лікуванням пацієнтки А. 

 

 

Рис. 4.9. Аналіз телеренгенограми пацієнтки А. до лікування. 
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На рис. 4.10, 4.11 представлені результати телерентгенографії після 

запропонованого лікування.  

 

 

Рис. 4.10. Проведений розрахунок телерентгенограми пацієнтки А. в 

бічній проекції після лікування. 

 

Рис. 4.11. Аналіз телеренгенограми пацієнтки А. після лікування. 

 

Для лікування звуження верхньої щелепи, пацієнтки після одного 

тижня проведеного хірургічного втручання на носовій перегородці, було 

вирішено застосовувати внутрішньоротовий знімний апарат для розширення 
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верхньої щелепи та запропоновано комплекс дихальних вправ для 

нормалізації носового дихання, які спрямовані на укріплення м'язів м'якого 

піднебіння, усунення звички ротового дихання.  

1. Вдих однією ніздрею, видих іншою (затискати по черзі половинки носа, 

притискаючи крило носа) - 20 разів; 

2. Вдих носом, на видиху вимовляти "М-М-М" - 20 разів. 

Апарат який був виготовлений з базисної пластмаси, опорними і 

фіксуючими елементами на зубах є кламери: кламер Адамса, найбільш 

універсальний та ефективний та гнутий кламер, для яких використовують 

стальний дріт діаметром 0,7-0,8 мм. Спеціальний розширюючий гвинт – який 

дає змогу передати тиск необхідний для нормалізації форми зубного ряду, 

виникає при розкручуванні гвинта (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Знімний ортодонтичний апарат пацієнтки А. на верхню щелепу 

на моделі до розкручування. 

 

Даний апарат виготовлявся за такими клінічними та лабораторними 

етапами. Першим етапом був клінічний: отримання відбитка верхньої 

щелепи альгінатним відбитковим матеріалом у пацієнта і дальше відбиток 

передавався в лабораторію, де буде виготовлятися апарат. Для цього 

відливалась гіпсова модель і на ній проводять наступні лабораторні етапи по 

виготовленню апарату. Готовий відполірований апарат передається в клініку.   

Лікар-ортодонт вперше активує апарат при його накладанні. Подальша 

активація проводиться батьками пацієнта чи самостійно за допомогою 
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спеціального ключа раз на 5 днів одним обертом. Лікар дає рекомендації 

щодо використання, гігієни та швидкості подальшої активації апарата. 

Також лікар проводить біометричні вимірювання моделей до 

розширення апарату (Т1), через 2 місяці після фіксації ортодонтичного 

апарату (Т2), після зняття апарата (Т3), та через 6 місяців після зняття 

апарату (Т4). 

Алгоритм комплексного лікування пацієнтів з ЗЩА і утрудненим 

носовим диханням у залежності від ступеня утрудненого носового дихання 

представлений на рисунку 4.13.  

 

Рис. 4. 13. Алгоритм комплексного лікування пацієнтів із 

зубощелепними деформаціями і утрудненим носовим диханням. 
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Основна концепція алгоритму міждисциплінарного підходу в 

комплексній реабілітації дітей з порушенням функції носового дихання 

полягає в своєчасному, а найголовніше, в послідовному виконанні 

діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у дітей із різним 

ступенем труднощів носового дихання, а також вираженості 

морфофункціональних змін. 

 

Висновки 

1. 3D аналіз моделей і запропонована методика вимірювання 

3Dмоделей має  моделювання клінічної ситуації ряд переваг над 

традиційними методами діагностики моделей, а саме: висока точність 

вимірювання, моделювання клінічної ситуації, зменшення кількості гіпсових 

моделей, можливість створення архіву, легкість в пошуку потрібної моделі, 

довговічність зберігання моделей, краща візуалізація. 3D-моделювання 

зубних рядів відіграє важливу роль в комплексі методів обстеження та 

планування лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, у підвищенні 

ефективності ортодонтичного лікування. 

2. Застосування запропонованого методу комплексної діагностики і 

лікування пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи і ЛОР патологією в 

змінному прикусі дозволяє отримати достовірно кращі (р < 0,05) показники 

ширини верхньої щелепи в ділянці перших постійних премолярів і молярів, 

висоти піднебіння і індексу Долгополової після лікування, у порівнянні з 

показниками до лікування. 

 

Статті, опубліковані за результатами розділу. 

1. Воляк ЮМ, Ожоган ЗР. Діагностика та планування ортодонтичного 

лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів із використанням 3D 

технологій. Український стоматологічний альманах. 2015; 6: 47-51 [18]. 

2. Воляк ЮМ, Ожоган ЗР. Вибір оптимального методу лікування 

пацієнтів із звуженням верхньої щелепи та Лор-патологією. Інновації в 



128 

 

стоматології. 2018;1: 26-34 [17]. 

3. Yu. M. Voliak and Z. R. Ozhohan. Clinical efficacy of the complex method 

of treatment of patients with narrowing of the upper jaw and ENT 

pathology. The Pharma Innovation Journal 2018; 7(9):27-30 [214]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Аномалії зубощелепної  системи у дітей та підлітків займають одне з 

перших місць серед захворювань щелепно-лицевої ділянки. За даними ряду 

авторів, їх частота становить у середньому 33,7 % - 74,0 %, які проявляються 

звуженням верхньої щелепи і скупченістю зубів при дефіциті місця в 

зубному ряді. За останні десятиліття частота виявлення аномалій прикусу 

збільшується, а потреба в лікувально-профілактичних заходах становить при 

змінному прикусі 36,9 %, а в період постійного прикусу більше, ніж 40%  і 

постійно збільшується з віком. При супутніх захворюваннях інших систем 

організму, зокрема і ЛОР-органів, порушення зубощелепної системи 

виявляються від 60 % до 90 % випадків.  

Одним із найважливіших етіологічних факторів розвитку звуження 

зубного ряду верхньої щелепи, є порушення функції носового дихання і, як 

наслідок, виникнення ротового дихання. До виникнення аномалій 

зубощелепної системи призводять найчастіше такі захворювання ЛОР - 

органів: викривлення носової перегородки, гіпертрофія носових раковин, 

глоткових і піднебінних мигдалин, аденоїдні розростання та інші. 

Таким чином, тривале порушення носового дихання внаслідок ЛОР-

патології впливає не тільки на розвиток верхньої щелепи, але і нижньої, що 

супроводжується розвитком зубощелепних аномалій. Тому, на даний час 

актуальним є вивчення поширеності зубо-щелепних аномалій у пацієнтів з 

поєднаною патологією, зокрема ЛОР-органів і порушеннями носового 

дихання і визначення ефективного ортодонтичного та хірургічного методу 

комплексного лікування пацієнтів.  

Тому, метою роботи є підвищити ефективність діагностики та 

ортодонтичного лікування дітей з патологією щелепної системи, на тлі 

порушення носового дихання шляхом застосування і поєднання 

запропонованих оперативних і ортодонтичних методів та з використанням 

3D технологій.  
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При виконанні роботи нами було поставлено наступні завдання 

дослідження: 

1. Вивчити поширеність і зв'язок патології зубощелепної системи з 

порушенням носового дихання у дітей різних вікових груп. 

2. Вивчити взаємозв’язок між аномаліями носової перегородки у дітей і 

розвитком зубощелепних деформацій. 

3. Розробити комплекс заходів для лікування дітей із зубощелепними  

деформаціями і порушеннями носового дихання. 

4. Клінічно обгрунтувати і оцінити запропоновані методи лікування. 

 

Наукова новизна роботи полягає у вивченні поширеності 

зубощелепних аномалій у дітей різних вікових груп та їх поєднання з 

порушеннями носового дихання і патологією ЛОР-органів. Нами 

запропоновано комплексний метод лікування пацієнтів із застосуванням 

хірургічних та ортодонтичних методів, який дозволяє усунути причину 

аномалій зубощелепної системи та досягти позитивних віддалених 

результатів лікування. Клінічно обґрунтовано спосіб ортодонтичного 

лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, звуженням верхньої 

щелепи і викривленням носової перегородки.  

Отримано наукові результати про те, що при застосуванні 

запропонованого ортодонтичного лікування відзначається достовірне 

покращення клінічних індексів ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4,  6│6 

зубів, ширини і глибини склепіння піднебіння через 2 місяці після фіксації 

ортодонтичного апарату, відразу після зняття і через 6 місяців після зняття 

ортодонтичного апарату. На основі клінічних, біометричних показників, 

рентгенологічних досліджень і застосування 3D сканера доведено переваги 

запропонованого ортодонтичного лікування, необхідність комплексного 

лікування захворювань ЛОР органів, що дозволяє скоротити терміни 

лікування, досягти кращих результатів у віддалені терміни після проведеного 



131 

 

комплексного лікування і запобігти виникненню ускладнень, пов’язаних з 

рецидивами ортодонтичної патології. 

Нами запропоновано спосіб діагностики та планування ортодонтичного 

лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, який полягає в тому, що 

проводять клінічні, антропометричні дослідження, під час яких діагностують 

зубощелепні аномалії та патологію ЛОР-органів пацієнта на основі 

клінічного обстеження. При цьому додатково діагностують ЛОР-патологію, а 

саме проводять передню та задню риноскопії, ендоскопічне дослідження 

носової порожнини і носоглотки. Особливою ознакою пропонованого 

способу є проведення функціональних дихальних проб, які полягають у 

виявленні ротового типу дихання. Запропоновано комплексний 

ортодонтичний і хірургічний метод лікування пацієнтів з зубощелепними 

аномаліями і захворюваннями ЛОР-органів, які проявляються порушенням 

носового дихання.  

Запропонований спосіб діагностики та планування ортодонтичного 

лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів включає визначення 

симптомів по їх клінічних ознаках і їх порівняння з ознаками норм.  Це 

порівняння здійснювали моделюванням клінічної ситуації з використанням 

3D технологій і обробкою даних комплексного аналізу антропометричних 

параметрів тривимірного сканування гіпсових моделей щелеп, у 

послідовності, що включає зняття відбитків, відливання моделей, сканування 

і виготовлення віртуальних моделей, об'єднання віртуальних моделей з 

комп'ютерною томографією щелепно-лицевої ділянки, проведення 

діагностики і комплексного аналізу моделей, роботу у віртуальному 

артикуляторі для побудови адаптивної оклюзії і відтворення індивідуальних 

рухів щелепи пацієнта з можливістю відтворення протрузії, ретрузії, 

латеротрузії, візуалізацію щонайменше двох результатів лікування з 

урахуванням переміщення зубів шляхом складання плану лікування (повне 

моделювання лікування за рахунок інструментів для сегментації, 

переміщення та обмеження переміщення зубів, видалення, ротації зубів), 
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збереження даних і на їх основі плануванні і проведення ортодонтичного 

лікування. Пропонований спосіб діагностики та планування ортодонтичного 

лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів, поєднаних із ЛОР 

захворюваннями із використанням 3D технологій має ряд переваг над 

традиційними методами діагностики моделей, а саме: висока точність 

вимірювання, моделювання клінічної ситуації, зменшення кількості гіпсових 

моделей, можливість створення архіву, легкість в пошуку потрібної моделі, 

довговічність зберігання моделей, краща візуалізація. Таким чином створено 

нове комплексне технічне рішення, яке забезпечує якісно новий технічний 

результат лікувальних процесів і є достатнім для виконання поставленої 

задачі. Спосіб здійснювали таким чином: спочатку проводили клінічне 

обстеження хворого, при цьому найбільшу увагу приділяли зовнішньому 

вигляду, клінічним ознакам, які засвідчують про звуження верхньої щелепи, 

відсутність носового дихання, порушення пропорційності обличчя, не 

змикання губ у стані спокою, V-подібний зубний ряд, готичне піднебіння, 

дистопіюікол тощо. Як додатковий (спеціального) метод діагностики 

звуження щелеп використовували метод 3D сканування гіпсових моделей 

щелеп. З урахуванням того, що робота більшості 3D сканерів, котрі 

застосовують в стоматології, заснована на методиці фотометрії, отримані 

тривимірні моделі щелеп надалі піддавали комп'ютерній обробці в програмі 

обробки даних тривимірного сканування, як приклад в редакторі 

тривимірних моделей 3SHAPE. Далі проводили вимірювання моделей за 

допомогою програми 3SHAPE на тривимірних моделях. Тривимірні моделі 

верхньої та нижньої щелеп вивчали в трьох площинах і під різними кутами. 

Отриману тривимірну модель використовували як для комплексного аналізу 

вихідної аномалії розвитку зубних рядів, зокрема аналізу пропорційності 

розмірів верхньої і нижньої щелеп за індексами Tonn P, ширини зубних рядів 

на верхній і нижній щелепах за Pont з поправками Н. Linder і G. Hart, ширини 

апікальних базисів щелеп за методом Н.Г. Снагіної в залежності від суми 

дванадцяти постійних зубів відповідних щелеп і довжини переднього відрізка 
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верхньої і нижньої зубних дуг за G. Korkhaus, зі створенням архіву даних в 

3D форматі, так і для проектування переміщення кожного зуба, за 

результатами отриманого аналізу даних. На 3D моделях щелеп планували 

траєкторію поступового зсуву окремих зубів таким чином, щоб перевести їх 

у нове правильне положення. Таким чином, отримані результати 

використання пропонованого способу діагностики та планування 

ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів з 

використанням технології 3D моделювання зубних рядів підтверджують його 

результативність у комплексі методів обстеження та планування лікування 

пацієнтів зі звуженням зубних рядів, та у підвищенні ефективності лікування. 

Нами було обстежено 239 дітей із зубощелепними аномаліями, віком 6-

18 років, із метою виявлення їхнього поєднання з порушеннями носового 

дихання і патологією ЛОР-органів. За результатами обстеження усіх 

пацієнтів на першому етапі дослідження було виявлено 144 дитини (60,3 %) 

без аномалій із зубощелепними аномаліями, в яких не було виявлено 

порушень носового дихання і ЛОР - патології. У 95 дітей (39,7 %) було 

виявлено зубощелепні аномалії, поєднані з порушеннями носового дихання 

та ЛОР - патологією.  

Для комплексного обґрунтування запропонованого лікування було 

обстежено 85 осіб зі звуженням верхньої щелепи, які у залежності від віку, 

статі, наявності патології ЛОР-органів були розподілені на три групи: І-а 

група – 30 пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи  без порушень носового 

дихання і ЛОР - патології, яким проводили загальноприйняте лікування. До 

ІІ-ї групи увійшли 30 пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи, порушенням 

носового дихання та ЛОР - патологією, яким проводили загальноприйняте 

лікування. До ІІІ-ї групи увійшли 25 пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи, 

порушенням носового дихання та ЛОР - патологією, яким проводилося 

лікування запропонованим методом. У залежності від віку кожна з груп була 

розподілена на три підгрупи:А - пацієнти від 6 до 9 років, Б  – від 10 до 14 

років, В – від 15 до 18 років. 
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У І-й групі пацієнтів була відсутня патологія ЛОР – органів і їм 

проводили загальноприйняте ортодонтичне лікування, і вона складалася з 30 

осіб: 18 дівчат і 12 хлопчиків, у яких було виявлено звуження верхньої 

щелепи.  

Друга група пацієнтів (ІІ) у кількості 30 осіб: 17 дівчат та 13 хлопчиків, 

знаходилися на ортодонтичному лікуванні, з  присутньою патологією ЛОР – 

органів і порушеннями носового дихання, яким проводили лікування 

ортодонтичними апаратами без хірургічного втручання на перегородці носа.  

Третя група пацієнтів (ІІІ) складалася з 25 пацієнтів: 16 дівчат та 9 

хлопчиків, у яких було виявлено звуження верхньої щелепи і порушення 

носового дихання та патологія ЛОР - органів, яким проводилося попереднє 

хірургічне втручання на перегородці носа. Пацієнти ІІІ групи були 

прооперовані в ЛОР-відділенні Івано-Франківської обласної дитячої лікарні з 

приводу деформації перегородки носа та наявності ЛОР-патології.  

Для діагностики порушення носового дихання і зубощелепних аномалій  

проводили стоматологічний і загальний оториноларингологічний огляд, 

тести з визначення типу дихання і ступеня порушення носового дихання, 

фотографію зубощелепного комплексу (фас і профіль), телерентгенографію 

(ТРГ) черепа, ортопантомографію щелеп, біометричне вивчення моделей 

щелеп. Нами проведено детальний статистичний аналіз показників ширини 

верхньої щелепи в ділянці 4│4,  6│6 зубів, ширини і глибини склепіння 

піднебіння. 

При обстеженні 239 дітей встановлено, що у 21,4 % обстежених відсутні 

зубощелепні аномалії та деформації і ЛОР-патологія. Нами були виявлені 

41,4 % пацієнтів з наявними зубощелепними аномаліями і деформаціями, без 

поєднання з ЛОР-патологією. Крім цього, серед обстежених є група пацієнтів 

без зубощелепних аномалій, але з виявленою ЛОР-патологією – 10,3 %. 

Також, значний відсоток пацієнтів виявлено нами з наявними 

зубощелепними аномаліями і деформаціями, поєднаними з ЛОР-патологією – 

26,9 %. Дистальний прикус було виявлено у 27% обстежених, перехресний 
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прикус - у 7 %, відкритий – у 3 %, а аномалії положення окремих зубів – у 29 

%. Звуження верхньої щелепи нами було виявлено у 69% пацієнтів. Серед 

обстежених пацієнтів у 37,2 % виявлено наявність патології ЛОР-

органів. Частота хронічного тонзиліту у пацієнтів із звуженням верхньої 

щелепи становила 5,7 %, а без звуження - 4,2 %. З анамнезу з'ясували, що у 

20 % пацієнтів із звуженням верхньої щелепи в дитячому віці була проведена 

аденотомія, а у пацієнтів без звуження верхньої щелепи в анамнезі 

аденотомія відзначена лише у 12,5 %. 

 Серед обстежених пацієнтів у 54% відзначалося порушення повітряної 

прохідності носових ходів, нормальні показники ринопневмометрії відмічені 

у 46 %.  

При обстеженні 239 дітей  найчастіше виявляли такі зубощелепні 

аномалії: звуження верхньої щелепи, відкритий прикус,  дистальний прикус, 

високе склепіння твердого піднебіння (готичне піднебіння). При цьому 

звуження верхньої щелепи зустрічалося у 64 % (92 дітей) пацієнтів у І групі з 

зубощелепними аномаліями без ЛОР-патології та у 73,7 % (70 дітей) у ІІ 

групі з зубощелепними аномаліями і ЛОР- патологією. Готичне піднебіння 

наявне у 57 % (82 дітей)  в І групі, і у 68,4 % (65 дітей)  у ІІ групі відповідно. 

Слід зазначити, що ізольовані аномалії зустрічалися рідко і, як правило, 

поєднувалися. Так, найчастіше поєднувалося звуження верхньої щелепи та 

готичне піднебіння у І групі 52 % (74 дітей)  та у ІІ групі у 63,2 % (60 дітей).  

У пацієнтів, у яких було виявлено викривлення носової перегородки, 

найчастіше зустрічались аномалії у вигляді звуження верхньої щелепи у 73,7 

% (70 дітей) та готичне піднебіння у 68,4 % (65 дітей). Це переважає більше, 

ніж у три рази над дистальним прикусом у 19 % (18 дітей) і відкритим 

прикусом 5,3 % (5 дітей). У пацієнтів, у яких було виявлено викривлення 

носової перегородки, найчастіше зустрічались аномалії у вигляді звуження 

верхньої щелепи у 73,7 % (70 дітей) та готичне піднебіння у 68,4 % (65 

дітей). Це переважає більше, ніж у три рази над дистальним прикусом у 19% 

(18 дітей) і відкритим прикусом 5,3 % (5 дітей). 
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У пацієнтів з аденоїдними вегетаціями звуження верхньої щелепи 47,4 

% (45 дітей) та готичне піднебіння 42,1 % (40 дітей) зустрічалося майже з  

однаковою частотою. Відкритий та дистальний прикус також зустрічались у 

схожій кількості дітей 12,6 % (12 дітей) з дистальним прикусом та 4,2 % (4 

дітей) з відкритим прикусом. патологія ЛОР-органів досить часто 

поєднується. Спостерігається поєднання  викривлення носової перегородки 

та аденоїдних вегетацій у 40 % (38дітей)  при усіх аномаліях зубощелепної 

системи. Значно рідше поєднуються хронічні риносинусити та гіпертрофія 

піднебінних мигдаликів 11,5 % (11 дітей). 

Нами встановлено, що викривлення перегородки носа в 88,6 % 

випадків поєднується з зубощелепними аномаліями. Деформація носової 

перегородки частіше поєднується зі звуженням верхньої щелепи з високим 

розміщенням твердого піднебіння і тісним положенням фронтальних зубів 

(50%), верхня прогнатія з звуженням верхньої щелепи і тісним положенням 

фронтальних зубів (24 %), і верхньої ретрогнатії зі звуженням верхньої 

зубної дуги і скученістю фронтальних зубів (19,3 %). Частота кожного виду 

зубощелепних аномалій за віковими групами неоднакова. Найвищий 

показник зубощелепних аномалій  спостерігався у дітей у віці від 10 до 14 

років, що збігається з періодами формування і розвитку зубощелепної 

системи. У таких випадках коли наявна чітка тенденція до поєднання 

декількох патологій ЛОР-органів, лікування повинно бути комплексним. 

Необхідно  усунути не тільки одну патологію, але й іншу, наприклад не 

тільки аденоїдні вегетації, але і викривлення носової перегородки, хронічний 

риносинусит для досягнення кращих результатів при подальшому лікуванні 

зубощелепних аномалій. 

Нами запропоновано спосіб діагностики захворювань ЛОР-органів у 

пацієнтів із зубощелепними аномаліями, який включає діагностику 

зубощелепних аномалій і патології ЛОР-органів визначенням симптомів по їх 

клінічних ознаках і їх порівнянням з ознаками норми.  Після клінічного 

обстеження хворих, яке включає збір анамнезу, зовнішній огляд обличчя, 
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його симетрію, пропорційність розвитку щелеп, вираженість носо-губних і 

підборідкових складок, ступінь відкривання рота та тип дихання, додатково 

діагностують ЛОР-патологію, для чого проводять передню та задню 

риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини і носоглотки та 

здійснюють функціональні дихальні проби на виявлення ротового типу 

дихання методом набрання в рот води і утримуванням її до моменту різкого 

утруднення носового дихання і при вимушеному ковтанню води для дихання 

через рот діагностують патологію ЛОР-органів. Ортодонтичний діагноз 

встановлювали у відповідності до класифікацій Калвеліса, Енгля та 

Хорошилкіної.  

Середні значення змін, що виникали при розширенні верхньої щелепи у 

пацієнтів у трьох груп реєструвалися до використання ортодонтичного 

апарату (Т1), 2 місяці після фіксації ортодонтичного апарату (Т2), після 

зняття апарата (Т3),  та через 6 місяців після зняття апарату (Т4). При 

обстеженні і лікуванні пацієнтів нами проведено аналіз показників ширини 

верхньої щелепи в ділянці 4│4, 6│6 зубів, ширини склепіння піднебіння і 

глибини піднебінного склепіння. Аналізуючи достовірність різниці 

показників ширини верхньої щелепи в ділянці 4│4 і 6│6 через 2 місяці після 

накладання ортодонтичного апарату (Т2) і після зняття апарату (Т3) 

встановлено, що вони були достовірно кращими після зняття апарату. Також, 

ці показники були достовірно кращими через півроку після зняття апарату 

(Т4) у порівнянні з показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і (Т4) нами 

відмічено достовірне їх зниження через півроку після зняття апарату. 

Ширина склепіння піднебіння у терміни (Т3) і (Т4) була достовірно кращою 

від показника в термін (Т2). Цей показник достовірно знижувався через 

півроку після зняття апарату (Т4), у порівнянні з терміном (Т3) – відразу після 

зняття апарату. Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІА підгрупи у 

терміни (Т3) і (Т4) зменшувалась і була достовірно кращою від показника в 

термін (Т2). Однак, через півроку після зняття апарату (Т4), даний показник 
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зростав і достовірно погіршувався у порівнянні з терміном (Т3) – відразу 

після зняття апарату.  

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 у пацієнтів ІБ підгрупи через 2 місяці після накладання 

ортодонтичного апарату (Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони 

були достовірно кращими після зняття апарату. Також, ці показники були 

достовірно кращими через півроку після зняття апарату (Т4) у порівнянні з 

показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і (Т4) нами відмічено 

достовірне їх зниження через півроку після зняття апарату. Ширина 

склепіння піднебіння у терміни (Т3) і (Т4) була достовірно кращою від 

показника в термін (Т2). Цей показник достовірно знижувався через півроку 

після зняття апарату (Т4), у порівнянні з терміном (Т3) – відразу після зняття 

апарату. Глибина склепіння піднебіння у пацієнтів ІБ підгрупи у термін (Т3) 

зменшувалась і була достовірно кращою від показника в термін (Т2). Однак, 

через півроку після зняття апарату (Т4), даний показник зростав і не було 

достовірної різниці у порівнянні з термінами (Т3) і (Т2). 

Аналізуючи достовірність різниці показників ширини верхньої щелепи в 

ділянці 4│4 і 6│6 у пацієнтів ІВ підгрупи через 2 місяці після накладання 

ортодонтичного апарату (Т2) і після зняття апарату (Т3) встановлено, що вони 

були достовірно кращими після зняття апарату. Також, ці показники були 

достовірно кращими через півроку після зняття апарату (Т4) у порівнянні з 

показником (Т2). Порівнюючи показники (Т3) і (Т4) нами відмічено 

достовірне їх зниження через півроку після зняття апарату. Ширина 

склепіння піднебіння у терміни (Т3) і (Т4) була достовірно кращою від 

показника в термін (Т2). Цей показник достовірно знижувався через півроку 

після зняття апарату (Т4), у порівнянні з терміном (Т3). Глибина склепіння 

піднебіння у пацієнтів ІВ підгрупи у термін (Т3) зменшувалась і була 

достовірно кращою від показника в термін (Т2). Однак, через півроку після 

зняття апарату (Т4), даний показник зростав (погіршувався) і не було 
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достовірної різниці у порівнянні з термінами (Т3) і (Т2). Отримані результати 

вказують на позитивний результат лікування пацієнтів ІВ підгрупи. 

Провівши аналіз порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 

4│4  у пацієнтів різних груп, віком 6-9 років у різні терміни лікування нами 

встановлено, що перед початком лікування показники достовірно не 

відрізнялися в ІА, ІІА і ІІІА підгрупах. Через 2 місяці також не було виявлено 

достовірної різниці між різними методами лікування. Після зняття 

ортодонтичної апаратури показник у ІА підгрупі був достовірно кращим від 

ІІА підгрупи, але недостовірно відрізнявся від показника ІІІА підгрупи. Через 

6 місяців після лікування нами встановлено достовірно кращі показники у ІА 

та в ІІІА підгрупах у порівнянні з ІІА підгрупою пацієнтів із звуженням 

верхньої щелепи, ЛОР патологією і проведенням загальноприйнятого 

лікування. У пацієнтів із ЛОР патологією та проведеним запропонованим 

лікуванням (ІІІА) досліджуваний показник був найвищим і достовірно 

відрізнявся від пацієнтів ІІА підгрупи. 

Подібна динаміка спостерігалася в пацієнтів, віком 6-9 років, яким 

проводились різні методи лікування при аналізі показників ширини 

піднебіння в ділянці 6│6. 

Провівши аналіз порівняння показників глибини склепіння піднебіння 

у пацієнтів різних груп за методами лікування, віком 6-9 років у різні терміни 

лікування нами встановлено, що перед початком лікування показник у ІА 

підгрупі був достовірно нижчим від ІІА і ІІІА підгруп. Через 2 місяці після 

лікування показник у ІА підгрупі був достовірно меншим від пацієнтів ІІА і 

ІІІА підгруп і також не було  достовірної різниці між різними методами 

лікування у пацієнтів ІІА і ІІІА підгруп. Після зняття ортодонтичної 

апаратури показник у ІА підгрупі був достовірно кращим від ІІА і ІІІА 

підгруп. Через 6 місяців після лікування нами встановлено достовірно кращі 

показники у ІА та в ІІІА підгрупах у порівнянні з ІІА підгрупою пацієнтів із 

звуженням верхньої щелепи, ЛОР патологією і проведенням 

загальноприйнятого лікування. У пацієнтів із ЛОР патологією та проведеним 
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запропонованим лікуванням (ІІІА) досліджуваний показник достовірно 

відрізнявся від пацієнтів ІІА підгрупи, що вказує на переваги 

запропонованого нами комплексного лікування.  

Провівши порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 4│4  у 

пацієнтів різних груп, віком 10-14 років у різні терміни лікування нами 

встановлено, що перед початком лікування показники достовірно не 

відрізнялися в ІБ, ІІБ і ІІІБ підгрупах. Через 2 місяці також не було виявлено 

достовірної різниці між різними методами лікування пацієнтів. Після зняття 

ортодонтичної апаратури показник у ІБ підгрупі був достовірно кращим від 

ІІБ підгрупи пацієнтів, але недостовірно відрізнявся від показника ІІІБ 

підгрупи. Через 6 місяців після лікування нами встановлено достовірно кращі 

показники у ІБ та в ІІІБ підгрупах у порівнянні з ІІБ підгрупою пацієнтів із 

звуженням верхньої щелепи, ЛОР патологією і проведенням 

загальноприйнятого лікування. У пацієнтів із ЛОР патологією та проведеним 

запропонованим лікуванням (ІІІБ) досліджуваний показник був найвищим у 

цей віддалений термін після лікування і достовірно відрізнявся від пацієнтів 

ІІБ підгрупи. Отриманий результат вказує на переваги запропонованого 

методу лікування дітей, віком 10-14 років, у яких звуження верхньої щелепи 

зумовлене ЛОР патологією. Провівши порівняння показників глибини 

склепіння піднебіння у пацієнтів різних груп, розподілених за різними 

методами лікування, віком 10-14 років у різні терміни лікування нами 

встановлено, що перед початком лікування показники достовірно не 

відрізнялися в ІБ, ІІБ і ІІІБ підгрупах. Через 2 місяці від початку лікування не 

було виявлено достовірної різниці між різними методами лікування 

пацієнтів. Після зняття ортодонтичної апаратури показник у ІБ підгрупі був 

достовірно кращим від ІІІБ підгрупи пацієнтів, але недостовірно відрізнявся 

від показника ІІБ підгрупи. Через півроку досліджуваний показник був 

найкращим у ІБ підгрупі, проте недостовірно відрізнявся від пацієнтів ІІІБ 

підгрупи, у яких наявна ЛОР патологія та проведене запропоноване 

лікування.  
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Провівши порівняння показників ширини піднебіння в ділянці 6│6 у 

пацієнтів різних груп, розподілених за різними методами лікування, віком 15-

18 років у різні терміни лікування нами встановлено, що перед початком 

лікування показники достовірно не відрізнялися в ІВ, ІІВ і ІІІВ підгрупах. 

Через 2 місяці від початку лікування не було виявлено достовірної різниці 

між різними методами лікування пацієнтів. Після зняття ортодонтичної 

апаратури показник у ІВ підгрупі недостовірно відрізнявся від показників ІІВ 

і ІІІВ підгруп, однак у ІІІВ підгрупі показник ширини піднебіння в ділянці 

6│6 був достовірно кращим від ІІВ підгрупи. Через 6 місяців після лікування 

показник у ІВ підгрупі був достовірно кращим від ІІВ підгрупи пацієнтів, але 

недостовірно відрізнявся від показника ІІІВ підгрупи. У пацієнтів із ЛОР 

патологією та проведеним запропонованим лікуванням (ІІІВ) досліджуваний 

показник був найвищим у ці терміни після лікування і достовірно відрізнявся 

від пацієнтів ІІВ підгрупи. Отриманий результат вказує на переваги 

запропонованого методу лікування дітей, віком 15-18 років, у порівнянні з 

загальноприйнятими методами лікування. 

Провівши порівняння показників ширини склепіння піднебіння у 

пацієнтів різних груп, віком 15-18 років у різні терміни лікування нами 

встановлено, що перед початком лікування показник у ІІІВ підгрупі хворих 

був достовірно кращим від ІВ підгрупи. Через 2 місяці від початку лікування 

цей показник у ІІІВ підгрупі хворих був достовірно кращим від ІВ і ІІВ 

підгрупи. Після зняття ортодонтичної апаратури спостерігалася подібна до 

попереднього терміну динаміка показника. Через 6 місяців після лікування 

нами встановлено достовірно кращі показники у ІВ та в ІІІВ підгрупах у 

порівнянні з ІІВ підгрупою пацієнтів із звуженням верхньої щелепи, ЛОР 

патологією і проведенням загальноприйнятого лікування. У пацієнтів із ЛОР 

патологією та проведеним запропонованим лікуванням (ІІІВ) досліджуваний 

показник був найвищим і найкращим, достовірно вищим від пацієнтів, яким 

проводили загальноприйняте лікування без ЛОР патології (ІВ). Отриманий 

результат вказує на позитивну динаміку показника у віддалені терміни 
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лікування у пацієнтів, яким проведено запропоноване лікування  звуження 

верхньої щелепи, поєднане з ЛОР патологією.  

На основі отриманих результатів нами запропоновано алгоритм 

комплексного лікування пацієнтів з ЗЩА і утрудненим носовим диханням у 

залежності від ступеня утрудненого носового дихання. Отримані нами 

результати вказують на суттєве скорочення термінів ортодонтичного 

лікування і відсутність ускладнень у хворих ІІІ групи, яким застосовували 

запропоноване комплексне лікування Основна концепція алгоритму 

міждисциплінарного підходу в комплексній реабілітації дітей з порушенням 

функції носового дихання полягає в своєчасному, а найголовніше, в 

послідовному виконанні діагностичних, лікувальних та профілактичних 

заходів у дітей із різним ступенем труднощів носового дихання, а також 

вираженості морфофункціональних змін. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлені теоретичне узагальнення і нове 

рішення актуальної науково-практичної задачі ортодонтії – підвищення 

ефективності ортодонтичного лікування пацієнтів з порушенням носового 

дихання з урахуванням морфо-функціонального стану зубощелепної системи. 

1. Встановлено, що у 39,7 % обстежених дітей зубощелепні аномалії 

поєднані з патологією ЛОР-органів і порушеннями носового дихання. 

Найчастіше в обстежених пацієнтів із порушеннями носового дихання було 

виявлено такі аномалії прикусу: звуження верхньої щелепи - у 73,7 % і 

готичне піднебіння - у 68,4 % дітей, які найчастіше поєднувалися з 

викривленням носової перегородки та аденоїдними вегетаціями – у 38,0 % 

обстежених дітей. 

2. У пацієнтів із патологією ЛОР-органів та порушенням носового 

дихання дистальний і відкритий прикус зустрічаються рідше, порівняно зі 

звуженням верхньої щелепи та готичним піднебінням. Нами встановлено, що 

викривлення перегородки носа в 88,6 % випадків поєднувалися з 

зубощелепними аномаліями, а деформація носової перегородки переважно 

поєднана зі звуженням верхньої щелепи (50 %), високим розміщенням 

твердого піднебіння і тісним положенням фронтальних зубів (24 %). 

3. Для об’єктивної клінічної оцінки проведеного комплексного 

оперативного і ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням верхньої 

щелепи і ЛОР патологією слід застосовувати параметри ширини верхньої 

щелепи в ділянці 4│4, 6│6 зубів, ширини і глибини склепіння піднебіння.За 

результатами аналізу проведеного лікування пацієнтів трьох вікових груп, 6-

9, 10-14 та 15-18 років зі звуженням верхньої щелепи та порушеннями 

носового дихання встановлено, що застосування запропонованого 

комплексного методу оперативного і ортодонтичного лікування сприяє 

ефективному і достовірному (р<0,05) розширенню верхньої щелепи і 

склепіння піднебіння та зменшенню глибини склепіння піднебіння у 
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порівнянні з показниками до лікування.  

4. Запропонована методика вимірювання і аналізу 3Dмоделей для  

моделювання клінічної ситуації має ряд переваг над 

традиційнимибіометричними методами діагностики моделей, зокрема 

високуточність вимірювання, моделювання клінічної ситуації, зменшення 

кількості гіпсових моделей і можливість створення архіву, легкість у пошуку 

моделі пацієнта, довговічність зберігання моделей, демонстрація і 

візуалізація для пацієнта.  

5. Застосування запропонованого методу комплексного ортодонтичного 

лікування пацієнтів зі звуженням верхньої щелепи і порушеннями носового 

дихання дозволяє отримати достовірно кращі (р<0,05) показники ширини 

верхньої щелепи в ділянці перших постійних премолярів (37,3±1,81) мм і 

молярів (48,8±2,3) мм, ширини (40,3±1,74) мм і глибини склепіння піднебіння 

(17,1±1,01) мм через 6 місяців після лікування у дітей ІІІ групи, віком 10-14 

років, у порівнянні з показниками до лікування і вони достовірно не 

погіршувалися у всіх вікових підгрупах ІІІ групи у порівнянні з терміном 

після зняття ортодонтичного апарату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При обстеженні пацієнтів із зубощелепними аномаліями особливу 

увагу слід звертати на наявність звуження верхньої щелепи, готичного 

піднебіння, порушення носового дихання, викривлення носової перегородки, 

наявність аденоїдних вегетацій, хронічні тонзиліти і наявність дистального 

прикусу.  

2. Запропонований спосіб діагностики та планування ортодонтичного 

лікування пацієнтів зі звуженням зубних рядів полягає в тому, що 

рекомендовано проводити клінічні, антропометричні обстеження пацієнтів, 

під час яких діагностувати зубощелепні аномалії та наявну патологію ЛОР-

органів і порушення носового дихання. Комплексне обстеження повинно 

включати збір анамнезу, оцінку зовнішнього вигляду обличчя, його 

симетрію, пропорційність розвитку щелеп, вираженість носогубних і 

підборідкових складок, ступінь відкривання рота та тип дихання. При цьому, 

додатково необхідно діагностувати ЛОР-патологію, а саме проводити 

передню та задню риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини 

і носоглотки, проведення функціональних дихальних проб, які полягають у 

виявленні ротового типу дихання. 

3. 3D аналіз моделей і запропонована методика вимірювання 3D моделей 

дозволяє з високою точністю проводити вимірювання, моделювати клінічну 

ситуацію і результат лікування, зменшити кількість гіпсових моделей, 

створити архів пацієнта, дозволяє довговічне зберігання моделей і кращу 

візуалізацію, створюється можливість об'єднання цифрових моделей з 

комп'ютерною томографією щелепно-лицевої ділянки, а такожаналіз 

моделей, оклюзії і прикусу у віртуальному, цифровому артикуляторі. 

 4. Запропоновано комплексний ортодонтичний і хірургічний метод 

лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями і захворюваннями ЛОР-

органів та порушеннями носового дихання, який включає проведення 

хірургічного усунення порушень носового дихання, шляхом вирівнювання 
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носової перегородки чи видалення аденоїдних вегетацій. Ортодонтичне 

лікування рекомендовано проводити через 1-2 тижні після хірургічного етапу 

з застосуванням знімної ортодонтичної апаратури, яка розширює верхню 

щелепу. А саме, економічно доступні для пацієнтів і клінічно ефективні 

знімні ортодонтичні апарати з розширюючим гвинтом і кламерною 

фіксацією. Така послідовність етапів лікування дозволяє скоротити терміни 

ортодонтичного лікування і досягти стійкого ретенційного періоду після 

лікування, запобігти розвитку ускладнень та рецидиву лікування.  
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      Форма __________ 

      Величина________ 

      Кількість ________ 

      Положення-вестибулярне_________ 

-Оральне_____________ 

-Медіальне___________ 

-Дистальне___________ 

-Супраоклюзійне______ 

-інфраоклюзія_________ 

-транспозиція__________ 

-тортоаномалія_________ 

13. Аномалія зубниз рядів___________________________ 
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14. Аномалія форми зубів__________________________ 

15. Аномалія прикусу_________________________ 

16. Попередній діагно 

17. Додаткові методи обстеження_________________________ 

18. Заключний діагноз 

_______________________________________________________________ 

19. План лікування 

_______________________________________________________________  

 

Біометричні методи 

1. Середня ширина постійних зубів по Баларду: 

____________________________________________________________ 

2. Індекс Тона 

si*4/3 +k=Si        ¾(Si-k)=si              k=0.4 SI<22.2 ,  k=0.5 SI 22.2 – 28.1,  

                                                            k=0.6 SI>28.2 

3. Індекс Пона   

Верхня щелепа   _____передня ширина ,   _____задня ширина  

Нижня щелепа   _____передня ширина,    _____задня ширина 

4.   Довжина зубного ряду по Коркхаузу_______________________________ 

5. Індекс висоти піднебіння по Долгополової______________________________ 

            6. Величина зубних дуг  за методом Хаулея-Герберта-Гербста: 
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Додаток В1 
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Додаток В2 
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Додаток В3 
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Додаток В4 
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Додаток В5 
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Додаток В6 
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Додаток В7 
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Додаток В8 
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Додаток В9 
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Додаток В10 
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Додаток В11 
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Додаток В12 
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Додаток В13 
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Додаток В14 
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Додаток В15 

 

 


