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Актуальність теми дослідження. Епідеміологічні дослідження 

показали високий рівень поширеності ортодонтичної патології у дітей і 

підлітків, яка, за даними авторів (Вагнер В.Д.,2009, Дрок В.О.,2018), становить 

від 49,25% до 81,14 %. П.С.Фліс та ін (2016) вважають, що зубощелепні 

патології найчастіше є комплексні (97,35%) і найбільше діагностують 

дистальний прикус і аномалії положення зубів. Як відомо, зубощелепної 

аномалії виникають в результаті складної взаємодії генетичних і 

різноманітних факторів зовнішнього середовища, як загального, так і 

місцевого характеру. Крім того, одні й ті ж фактори в залежності від 

конкретних умов (віку дитини, умов її життя і виховання, якості харчування, 

стану загального здоров'я, рівня і гармонійності фізичного розвитку) можуть 

призводити до формування різних видів аномалій та їх клінічних варіантів.

Однією із частих причин розвитку зубощелепних аномалій є порушення 

функції дихання. При носовому диханні прикус формується під впливом 

негативного тиску в порожнині рота, при зімкнутих губах, нормальному 

положенні нижньої щелепи і язика. При ротовому або змішаному диханні рот 

відкритий - губи не протидіють тиску язика, м ’язи щік стискують зубні ряди, 

нижня щелепа зміщується до заду, надмірний тиск повітря формую високе 

(готичне) піднебіння тощо. До цього часто призводять захворювання ЛОР- 

органів: викривлення носової перегородки, гіпертрофія носових раковин,



глоткових і піднебінних мигдаликів, риносинусити, аденоїдні розростання. 

Крім того, в останній час, у дітей і підлітків значно частіше виявляють 

захворювання алергічної природи, що порушують прохідність порожнини 

носа. Разом з тим не має одностайності, щодо визначення етіології: одні 

автори вважають, що порушення носового дихання є причиною звуження 

щелеп і формування інших зубощелепних аномалій (Соловей С.І,,2001, 

Куцевляк В.І. 2015), тоді як інші вважають, що звужена щелепа викликає 

порушення дихання (Gerlach K.L.,Zahl С.,2005). Саме тому актуальним є 

вивчення поширеності зубощелепних аномалій у пацієнтів із поєднаною 

патологією JIOP-органів і порушеннями носового дихання з метою вибору 

ефективного ортодонтичного методу комплексного лікування.

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри 

ортопедичної стоматології ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» «Клініко-експериментальне обгрунтування 

підвищення якості ортопедичного лікування хворих із зубощелеповою 

патологією» (державний реєстраційний № 0 1 12U000573). Здобувач є 

співвиконавцем фрагменту роботи.

Обґрунтованість і достовірність наукових досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації

Метою дисертаційної 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.

Для досягнення поставленої мети чітко сформульовані задачі 

дослідження, застосовані сучасні методи досліджень на достатньому обсязі 

клінічних спостережень. Автором обстежено 239 дітей, віком від 6 до 18 років, 

для виявлення поєднання зубощелепних аномалій із порушеннями носового 

дихання і патологією JIOP-органів. Для обґрунтування комплексного 

запропонованого лікування було обстежено 85 осіб зі звуженням верхньої
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щелепи, які в залежності від віку, статі, наявності патології JIOP-органів були 

розподілені на три групи: 1-а група -  ЗО пацієнтів без порушень носового 

дихання і ЛОР-патології, яким проводили загальноприйняте лікування; 11-а 

група - ЗО пацієнтів порушенням носового дихання та ЛОР патологією, яким 

проводили загальноприйняте лікування; ІІІ-я група - 25 пацієнтів з 

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.

Для діагностики викривлення перегородки носа, порушення носового 

дихання і зубощелепних аномалій проводили стоматологічний і загальний 

оториноларингологічний огляд, біометричне вивчення моделей щелеп, тести з 

визначення типу дихання і ступеня порушення носового дихання, 

телерентгенографію (ТРГ) черепа, ортопантомографію щелеп.

Результати лікування пацієнтів трьох груп, що виникали при розширенні 

верхньої щелепи і використанні різних методів лікування оцінювали до 

використання ортодонтичного апарату (ТІ), через 2 місяці після фіксації 

ортодонтичного апарату (Т2), після зняття ортодонтичного апарату (ТЗ), та 

через 6 місяців після зняття апарату (Т4).

Статистичну обробку результатів проводили з використанням пакету 

статистичних програм «MicrosoftExcel -  2015» і «Statistica — 7,0»

Проведені дослідження є коректними, обрані методи дослідження 

відповідають поставленим задачам, що дозволяє вважати наукові положення, 

висновки та практичні рекомендації дисертації обґрунтованими та 

достовірними.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів

Вивчено поширеність зубощелепних аномалій у дітей різних вікових 

груп та їхнє поєднання з порушеннями носового дихання і патологією 

ЛОРорганів. Запропоновано комплексний метод лікування пацієнтів, які 

мають звуження верхньої щелепи і захворювання ЛОР-органів із
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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 

відбувається достовірне покращення клінічних індексів ширини верхньої 

щелепи В Д ІЛ Я Н Ц І 4 І 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 з 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. Запропоновано комплексний ортодонтичний і 

хірургічний метод лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями і 

захворюваннями ЛОР-органів. Аналіз 3D 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
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визначення симптомів за їхніми клінічними ознаками та порівняння їх з 

ознаками норми. Після порівняння клінічних ознак із ознаками норми 

здійснювали моделювання клінічної ситуації з використанням 3 D-технологій 

і обробкою даних комплексного аналізу антропометричних параметрів 

тривимірного сканування гіпсових моделей щелеп, у послідовності, що 

включає зняття відбитків, відливання моделей, сканування і виготовлення 

цифрових моделей, співставлення моделей із комп'ютерною томографією 

щелепно-лицевої ділянки, роботу в цифровому артикуляторі для відтворення 

індивідуальних рухів щелепи з урахуванням переміщення зубів шляхом 

складання плану лікування, 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).
і  т г •  •  • • •  ^  •  • • •  г \  •Апробація результатів дисертації та 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.

Структура дисертації та оцінка її  змісту. Дисертаційна робота 

викладена на 190 сторінках (основний текст займає 129 сторінок друкованого 

тексту) та складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та 

методів дослідження двох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення 

результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних літературних джерел, додатків. Список використаної літератури 

містить 215 літературних джерел, із яких 116 -  кирилицею, 99 -  латиницею. 

Дисертацію ілюстровано 30 таблицями та 20 рисунками.

Вступ, викладений на 8 сторінках, відображає актуальність теми роботи, 

її зв ’язок із науковою темою, мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, 

методи досліджень, наукову новизну і практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок здобувача, апробацію та публікації результатів



дослідження. Мета і задачі дослідження сформульовані чітко, відповідають 

темі роботи. О б ’єкт та предмет дослідження обрані методично правильно.

Зауважень до вступу не має.

Розділ 1 присвячений огляду літератури за темою роботи, викладений 

на 26 сторінках і складається із 4 підрозділів.

У підрозділі 1.1 наведені дані літератури поширеності, етіології і впливу 

на формування лицевого черепа зубощелепних аномалій.

У підрозділ 1.2 описано особливості будови твердого піднебіння та дна 

порожнини рота.

У підрозділі 1.3 автор аналізує методи обстеження пацієнтів із 

звуженням верхньої щелепи і порушення носового дихання.

Підрозділ 1.4. присвячений характеристиці методів лікування верхньої 

щелепи.

Розділ достатньо інформативний, у якому автор акцентує увагу на 

особливостях комплексного обстеження і лікування ортодонтичних пацієнтів 

із порушеннями функції дихання.

Розділ 2 «Матеріали та методи досліджень» викладений на 10 сторінках, 

ілюстрований 1 таблицею та 4 рисунками і складається із 3 підрозділів, у яких 

надано характеристику груп обстежених пацієнтів, описано методи клінічного 

додаткового обстеження: стоматологічний і загальний

оториноларингологічний огляд, біометричне вивчення моделей щелеп, тести з 

визначення типу дихання і ступеня порушення носового дихання, 

телерентгенографію (ТРГ) черепа, ортопантомографію щелеп, проводили 

передню та задню риноскопії, ендоскопічне дослідження носової порожнини і 

носоглотки та функціональні дихальні проби, які полягали у виявленні 

ротового типу дихання. При внутрішньоротовому огляді визначали параметри 

піднебінного склепіння; стан твердих тканин зубів і пародонту, положення 

зубів у зубних рядах, форму та розміри зубних рядів та їхнє співвідношення. 

Вимірювання моделей проведено як за допомогою штангенциркуля, так і за
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допомогою програми 3SHAPE на тривимірних моделях інтраоральним 

сканером.

Зауваження. Параметри піднебінного склепіння, за методом 

Долгополової, як правило, визначається на моделях.

Розділ 3 «Поширеність і зв'язок зубощелепних аномалій із 

захворюваннями ЛОР-органів» 11 сторінок, 2 підрозділи, 4 таблиці, 1 рисунок.

У підрозділі 3.1 надано клінічну характеристику 239 обстежених дітей, 

віком від 6 до 18 років: виявлено 144 дитини (60,3 %) без аномалій і з

зубощелепними аномаліями, у яких не було порушень носового дихання і 

ЛОР- патології і у 95 дітей (39,7 %) - зубощелепні аномалії поєднані з 

порушеннями носового дихання та ЛОР- патологією.

У підрозділі 3.2. проведений аналіз структури зубощелепних аномалій у 

обстежених пацієнтів. У пацієнтів з ЛОР-патологією майже на 10% частіше 

зустрічається звуження верхньої щелепи, на понад 1 1% - готичне піднебіння, 

більше як у 2 рази - дистальний прикус і у 3,8 разів -  відкритий прикус. 

Встановлено, що готичне піднебіння у дітей найчастіше поєднувалось з 

викривленням носової перегородки та аденоїдними вегетаціями (38% дітей).

Зауваження до розділу.

1. Доцільно було чітко вказати, що автор відносить до ЛОР- 

патології.

Розділ 4 «Запропоновані методи і ефективність лікування пацієнтів із 

зубощелепними аномаліями» 56 сторінок, 3 підрозділи, містить 25 таблиць, 

ілюстрований 13 рисунками.

У підрозділі 4.1 описані запропоновані автором методи лікування 

пацієнтів із зубощелепними аномаліями та ЛОР-патологією. Спосіб 

діагностики та планування ортодонтичного лікування пацієнтів зі звуженням 

зубних рядів, передбачає клінічні і антропометричні дослідження 

зубощелепних аномалій та патологію ЛОР-органів. Додатково при діагностиці 

ЛОР-патології проводено передню та задню риноскопію, ендоскопічне 

дослідження носової порожнини і носоглотки.
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У підрозділі 4.2. запропонована методика діагностики зубощелепних 

аномалій із застосуванням 3D сканера. Тривимірні моделі верхньої та нижньої 

щелеп вивчали в трьох площинах і під різними кутами для комплексного 

аналізу вихідної аномалії розвитку зубних рядів, аналізу пропорційності 

розмірів верхньої і нижньої щелеп та створення архіву даних в 3D форматі.

У підрозділі 4.3. проведена клінічна оцінка запропонованих методів 

лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями та ЛОР-патологією. Всього 

під спостереженням було 85 пацієнтів, яким ортодонтичне лікування 

проводились знімними і незнімними апаратами.

У результаті аналізу проведеного лікування пацієнтів трьох вікових 

груп, 6 -9 ,  10-14 та 15-18 років зі звуженням верхньої щелепи та порушеннями 

носового дихання автор показав, що застосування запропонованого 

комплексного методу оперативного і ортодонтичного лікування сприяє 

ефективному і достовірному розширенню верхньої щелепи і склепіння 

піднебіння та зменшенню глибини склепіння піднебіння у порівнянні з 

показниками до лікування.

У роботі достовірно встановлено, що найвища ефективність лікування 

пацієнтів спостерігалася у III групі, яким проведено оперативне та 

ортодонтичне лікування, про що свідчить стабілізація стану зубощелепної 

системи у віддалені терміни, а саме через півроку після завершення лікування.

Розділ ілюстровано клінічними прикладами, де наведені результати 

антропометричних вимірювань моделей, аналіз ортопатомограм і 

телерентгенограм до і після лікування, описано ортодонтичний апарат, який 

використоно для лікування звуження щелепи і вправи для нормалізації 

носового дихання.

Дисертантом також запропоновано алгоритм комплексного лікування 

пацієнтів із зубощелепними деформаціями і утрудненим носовим диханням.

Зауваження. Доцільно було надати інформацію про стан зубного ряду 

нижньої щелепи у пацієнтів до і після ортодонтичного лікування звуження 

зубного ряду верхньої щелепи.
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У розділі «Аналіз і узагальнення результатів» підведений підсумок 

дисертаційної роботи на основі оцінки та узагальнення отриманих результатів 

дослідження, їх співставлення із результатами інших наукових праць, що 

підтверджує ефективність запропонованого алгоритму комплексного 

лікування пацієнтів із зубощелепними деформаціями і утрудненим носовим 

диханням. Розділ висвітлює наукову, теоретичну та практичну значимість 

одержаних результатів для стоматології.

Висновки, їх 5, відповідають меті і задачам дослідження, випливають з 

результатів власних досліджень, об ’єктивно аргументовані і мають науково- 

практичне значення.

Практичні рекомендації основані на результатах проведених 

досліджень і можуть бути використані для діагностики вибору методу 

лікування дітей із аномаліями і деформаціями верхньої щелепи при порушені 

носового дихання і ЛОР-патології.

Список використаних джерел складається із переліку 215 

опублікованих наукових праць вітчизняних та іноземних авторів, що 

відповідають темі проведеного дослідження.

Автореферат відповідає змісту дисертації, 15 наукових публікацій 

повністю висвітлюють основні положення наукової роботи.

Зауваження і пропозиції.

1. В роботі зустрічаються описки і деякі некоректні вислови.

2. Доцільно було більше деталізувати, крок за кроком, комплексне 

хірургічно-ортодонтичне лікування пацієнтів із звуженням зубних рядів і 

порушенням носового дихання.

У плані дискусії пропонується дисертанту надати пояснення з деяких 

питань:

1. Яка, на Вашу думку, причина виникнення готичного піднебіння у 

57% пацієнтів без ЛОР-патології?

9



2. Які ортодонтичні апарати для нормалізації форми зубних рядів Ви 

використовували пацієнтам у період раннього змінного прикусу (6-9 

років) і у період постійного прикусу (14-18 років)?

3. Чи були випадки рецидивів аденоїдних вегетацій у пацієнтів після 

оперативних втручань?

Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до 

наукового ступеня кандидата медичних наук

Дисертаційна робота Воляка Юрія Миколайовича «Удосконалення 

методів ортодонтичного лікування дітей з патологією щелепної системи на тлі 

порушення носового дихання», є завершеним науковим дослідженням, яке 

полягає у вивченні методів діагностики та комплексного лікування звуження 

зубних рядів у дітей із порушенням носового дихання і ЛОР патологією що 

дало можливість розробити алгоритм комплексного лікування таких пацієнтів. 

Основні наукові положення, висновки, рекомендації достатньо аргументовані, 

методи досліджень сучасні, інформативні, їх вибір відповідає задачам 

дослідження. В авторефераті та опублікованих працях автором достатньо 

повно відображено основні положення дисертації.

Дисертаційна робота оформлена у відповідності до вимог, результати 

досліджень обґрунтовані і їх достовірність не викликає сумнівів. У роботі 

зустрічаються поодинокі друкарські описки та невдалі стилістичні вислови, 

які не мають принципового значення, зауваження не зменшують теоретичної 

та практичної значення роботи, мають рекомендаційний характер і суттєво не 

впливають на результати досліджень.

ВИСНОВОК

За своєю актуальністю, метою й методичним рівнем її розробки та 

завданнями дослідження, новизною, достовірністю і обґрунтованістю 

отриманих результатів, висновків і практичному значенню дисертація Воляка 

Юрія Миколайовича «Удосконалення методів ортодонтичного лікування
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дітей з патологією щелепної системи на тлі порушення носового дихання», 

відповідає вимогам, які пред’явлені до кандидатських дисертацій на підставі 

пункту 1 1 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого

змінами внесеними Постановою № 656 Кабінету Міністрів України від 19 

серпня 2015 року, а сама дисертантка заслуговує присудження наукового 

ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 -  стоматологія.

Офіційний опонент: 

професор кафедри ортодонтії 

Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицько

Постановою №567 Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року із

доктор медичних наук, професор Мірчук Б.М.

З Ь . О .
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