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Ефективність диференційованого лікування
хворих із вертикальною диспропорцією середньої
третини обличчя
Вступ. Вертикальна диспропорція середньої третини
обличчя (вертикальний верхньощелепний надлишок),
який також називають синдромом «довгого обличчя»,
– це зубощелепна деформація скелета, що характеризується
доліхофаціальним зовнішнім виглядом із клінічно
неестетичним збільшенням нижньої передньої висоти
обличчя та відповідним високим кутом нижньощелепної
площини. Інші помітні особливості, властиві цьому
синдрому, – незмикання губ, відкритий прикус, надмірна
видимість зубів і ясен як під час усмішки («ясенна»
усмішка), так і в спокої, схильність до наявності
зубощелепних аномалій класу II за Е. Енглем, скупчення
/ розходження зубів, опуклий профіль з/без недостатності
нижньої щелепи [16]. Позаяк деформація поширюється
як на тверді, так і на м’які тканини і, як відомо,
призводить до виникнення серйозних проблем, таких
як періодичні ЛОР-інфекції, хропіння, обструктивне
апное сну, а також до естетично скомпрометованого
довгого обличчя з дуже «ясенною» усмішкою, лікування
є складним і тривалим [2, 6, 17].
Зазвичай легкі варіанти деформації можуть бути
певною мірою кориговані за допомогою ортодонтичного, протетичного та періодонтального камуфляжу, тоді
як для лікування складних випадків, і передусім у
молодих осіб, застосовується ортогнатична хірургія
з відповідною ортодонтичною підготовкою і середньою
тривалістю такого комплексного підходу в межах одного–півтора року [17]. Поява технології Стратегічної
імплантації® відкрила нові можливості для лікування
людей із вертикальною диспропорцією середньої третини обличчя незалежно від ступеня її тяжкості. Оскільки ця технологія передбачає тотальне видалення зубів
верхньої щелепи, встановлення імплантатів у стійкі
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до резорбції базальні шари кістки зі залученням кортикальних пластинок крилоподібного відростка основної кістки, верхньощелепної пазухи та дна носової
порожнини [12], які віддалені від дентоальвеолярної
ділянки, резекція значного обсягу кісткової і м’яких
тканин для корекції вертикального надлишку верхньощелепної кістки стала реальною альтернативою
лікування. Що більше, відмінна фіксація імплантатів
у кортикальних відділах верхньої щелепи дає змогу
реалізувати протокол їх негайного навантаження, тобто поставити протезну конструкцію на імплантати в
межах трьох днів після операції, а відтак – відновити
функціональний і естетичний статус щелепно-лицевої
ділянки у найстисліші терміни.
Очевидно, що потреба у обов’язковому видаленні
усіх зубів верхньої щелепи виключає можливість
застосовували технологію Стратегічної імплантації®
у осіб молодого віку зі здоровим станом зубів і пародонту.
Натомість доцільність цього варіанта лікування зростає
у людей старшого віку зі скомпрометованим станом
зубів (їх часткова втрата, наявність множинних каріозних
чи некаріозних уражень тощо) та пародонту.
Мета дослідження. Продемонструвати на прикладі
двох клінічних випадків ефективність диференційованого
(залежно від віку та стоматологічного статусу) лікування
вертикальної диспропорції середньої третини обличчя
методами ортогнатичної хірургії та з використанням
технології Стратегічної імплантації®.
Матеріали й методи дослідження. Дослідження
складалося з опису двох випадків комплексної реабілітації
хворих із вертикальною диспропорцією середньої
третини обличчя (в одному випадку за допомогою
ортогнатичної хірургії (пацієнтка С., 16 років), в іншому
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– технології Стратегічної імплантації® (пацієнт Г.,
47 років), алгоритм діагностично-лікувальної програми
у яких обирали диференційовано з урахуванням віку,
стану зубів і пародонту. Критеріями оцінювання після проведення обох методик операційних втручань
були візуальні ознаки результатів корекції диспропорції середньої третини обличчя і нижньощелепної
недостатності, зокрема, видимість зубів і ясен у спокої та під час усмішки, хронометраж загального періоду реабілітації хворих і часу, проведеного безпосередньо у стоматологічному кріслі, тривалість
больових відчуттів.
Результати дослідження та їх обговорення. Опис
клінічного випадку № 1. Ортогнатична хірургія. Хвора
С., 16 років, у супроводі батьків звернулася в амбулаторію
стоматологічного центру Індійського військово-морського
шпиталю Кальяні (Східне військово-морське командування,
Вішакхапатнам, Aндхра Прадеш, Індія) зі скаргами
на неможливість вільно закривати рот, а також надмірну
видимість зубів і ясен під час усмішки. Її обстежували
клінічно. Згодом зроблено бічну цефалограму та
ортопантомограму, проведено ретельний аналіз
діагностичних гіпсових моделей щелеп. На підставі
клінічного та рентгенологічного обстежень констатовано
наявність опуклого профілю обличчя, незмикання
губ, надлишкову видимість зубів і ясен у спокої та
усмішці, легке скупчення зубів у нижній дузі, легку
протрузію верхніх передніх зубів, зубощелепну аномалію
класу II за Е. Енглем, скелетний відкритий прикус із
вертикальним верхньощелепним надлишком, дистальним
положенням нижньої щелепи зі загальним збільшенням
нижньої передньої висоти обличчя. Взявши до уваги
молодий вік, результати оцінки стану зубів і пародонту,
ми запропонували план надання допомоги зі застосуванням
методу ортогнатичної хірургії, який після отримання
письмової згоди батьків хворої на проведення комплексу
діагностично-лікувальних заходів був реалізований
згодом і складався з трьох ключових етапів:
1. Передопераційний ортодонтичний етап: вирівнювання зубів за допомогою лігатурних брекетів 022 за
методикою R. P. McLaughlin, J. C. Bennett, H. Trevisi тривалістю приблизно 1 рік. Після того як лігатурний дріт
замінено на 0,017×0,025 SS для обох дуг (рис. 1), за допомогою лицевої дуги проведено необхідні заміри та
виготовлено хірургічний шаблон, який застосовуватиметься інтраопераційно для правильного позиціонування щелепних кісток.
Характерно, що після кожного ортодонтичного сеансу
пацієнтка упродовж приблизно 3 днів скаржилася на
біль, що загалом сягнуло 30 днів за весь період ортодонтичного
лікування, а час, проведений у кріслі, складав до 6 год,
включаючи зняття брекетів і розміщення ретейнера.
2. Хірургічний етап: остеотомія верхньої щелепи за
Р. Ле Фор 1 із видаленням проміжного кісткового фрагмента висотою ≈6 мм та геніопластика нижньої щелепи з метою усунення дефіциту кісткової тканини в
ділянці підборіддя. Після відповідного анестезіологічного забезпечення (загальний наркоз), яке вимагало
участі анестезіолога й анестезистки, бригада високо
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кваліфікованих хірургів і медсестер провела операційне втручання загальною тривалістю 3,5 год. Фіксацію
кісткових фрагментів верхньої щелепи здійснювали з
використанням титанових мініпластин системи 2,0 і
монокортикальних гвинтів довжиною 6 мм (рис. 2, 3).

Рис. 1. Пацієнтка С., 16 років, із «ясенною» усмішкою
та «довгим обличчям» у кінці фази ортодонтичного лікування.
Обидві щелепні дуги вирівняно.

Рис. 2. Інтраопераційне фото пацієнтки С., 16 років. Після
горизонтальної остеотомії верхньої щелепи була висічена
смужка кістки висотою ≈6 мм. Верхня щелепа зафіксована
заданому за допомогою попередньо зробленого оклюзійного
шаблона положенні та зафіксована до суміжних кісткових
контрфорсів завдяки остеосинтезу.

Рис. 3. Ортопантомограма пацієнтки С., 16 років,
після завершення хірургічного етапу лікування.

Оригінальні дослідження
Хірургічний етап тривав 5 днів, включаючи шпиталіза
цію і виписування з лікарні. У найближчі дні після
операції пацієнтка скаржилася на біль у верхній і
нижній щелепах, неможливість вживати їжу, проводити гігієнічні процедури ротової порожнини. У післяопераційному періоді призначали знеболювальні,
протинабрякові, протизапальні й антибактеріальні
лікарські засоби.
3. Післяопераційний ортодонтичний етап: пацієнтка
знову лікувалась ортодонтично. Як і до втручання,
відбувалось остаточне формування оклюзії, що завершилось приблизно через 3 місяці після операції
(рис. 4), упродовж яких пацієнтку регулярно оглядав
лікар-ортодонт з метою проведення коригувальних
процедур.

Рис. 5. Передопераційне фото хворого Г., 47 років. Ситуація до
лікування: генералізоване ураження пародонту верхньої
і нижньої щелеп. «Ясенна» усмішка.

Рис. 6. Ортопантомограма хворого Г., 47 років,
на момент звертання. Генералізований пародонтит
верхньої і нижньої щелеп. Періімплантит.

Рис. 4. Пацієнтка С., 16 років, через 3 місяці після
операційного втручання. Брекет-систему знято,
дівчина носить знімний ретейнер.

Опис клінічного випадку № 2. Стратегічна імплан
тація®
Хворий Г., 47 років, курець, звернувся у приватний
імплантологічний центр «Сімпладент» (Мюнхен,
Німеччина) зі скаргами на біль і рухомість зубів верхньої
і нижньої щелеп, неприємний запах з рота, естетичний
недолік у вигляді надмірної видимості зубів і ясен
верхньої щелепи в спокої та під час усмішки. На підставі клінічно-рентгенологічного обстеження констатовано рухомість і протрузію фронтальних зубів
верхньої щелепи, генералізоване ураження пародонту обох щелеп, вертикальну диспропорцію середньої
третини обличчя (рис. 5, 6).
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Беручи до уваги наведені вище результати суб’єктив
ного та об’єктивного обстеження, а також бажання
хворого отримати нові протезні конструкції з опорою
на імплантати, йому запропоновано варіант протетичної
реабілітації за технологією Стратегічної імплантації®
з негайним навантаженням імплантатів з метою
найшвидшого відновлення функціонального та
естетичного статусу щелепно-лицевої ділянки.
Отримавши письмову інформовану згоду хворого
на операційне втручання під місцевою анестезією,
провели множинне видалення зубів верхньої та нижньої щелеп, кістковий кюретаж, редукцію висоти
альвеолярного відростка верхньої щелепи ≈0,9 см і
нижньої щелепи ≈0,5 см і поставили бікортикальні
одноетапні імплантати TPG® Uno та BCS® (Ihde
Dental AG, Швейцарія) за технологією Стратегічної
імплантації®. Відразу після операції отримано відбитки щелеп і зафіксовано прикус у потрібній висоті. Наступного дня після операції виконано примірку
каркасів мостоподібних протезів, а на третій день,
після оцінки стану загоєння післяопераційних ран,
– фіксацію тимчасових металопластмасових мостоподібних протезів у ротовій порожнині за допомогою
цементу Fuji® Plus (GC, Японія) (рис. 7–9), що дало
змогу в найстисліші терміни відновити функціональний і естетичний статус щелепно-лицевої ділянки
(рис. 10).
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Рис. 7. Внутрішньоротове фото пацієнта Г., 47 років,
на третій день після операції. Добре загоєння ран
м’яких тканин.

Рис. 8. Внутрішньоротове фото пацієнта Г., 47 років,
на третій день після операції з фіксованими
металопластмасовими мостоподібними протезами.
Дистальні технічні абатменти залишаються без обличкування
пластмасою для полегшення гігієнічного догляду за ними.

Рис. 9. Контрольна ортопантомограма пацієнта Г.,
47 років, на третій день після імплантації. Встановлення
імплантатів у «стратегічних» ділянках верхньої
щелепи – крилоподібному відростку, кортикальній пластинці
верхньощелепної пазухи та дна носової порожнини.
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Рис. 10. Зовнішньоротове фото пацієнта Г., 47 років,
після фіксації мостоподібних протезів. Відсутність «ясенної»
усмішки. Повне відновлення функціонального й естетичного
статусу щелепно-лицевої ділянки.

Надмірна видимість зубів і ясен верхньої щелепи
в спокої та під час усмішки, яка у багатьох випадках
є компонентом синдрому «довгого обличчя», – клінічна
проблема, що трапляється доволі часто. Вибір тактики
лікування залежить від низки чинників, серед яких
принципове значення мають вираженість деформації,
стан зубів і пародонту, вік та фінансові можливості
людини, часові межі, спроможність перенести загальну
анестезію і/або шпиталізацію, наявність кваліфікованих
фахівців тощо.
Для усунення проблеми сьогодні застосовують
чотири лікувальні опції, різні за складністю, тривалістю
і підставами для застосування: техніка висічення
смужки слизової оболонки (Mucosal Strip Technique)
[7, 8]; зменшення видимості зубів за допомогою
фіксованих часткових протезів [5] або їх ортодонтичної
інтрузії [15]; ортогнатична хірургія [3, 4]; Стратегічна
імплантація® [9, 10].
Метод висічення смужки слизової оболонки є,
ймовірно, найпростішим і передбачає видалення
клаптя прикріпленої слизової оболонки та нижню
репозицію верхньої губи з метою меншої візуалізації
ясен і зубів, але загрожує виникненням зменшеної
глибини присінка та зниженою рухомістю верхньої
губи після операції. Протетична корекція надлишкової
видимості зубів дає змогу зменшити видимість власне
зубів, вкриваючи їх короткими штучними коронками,
але не впливаючи на вигляд ясен. Відтак вказані
методики неспроможні вплинути на скелетний компонент
синдрому, а тому можуть бути застосовані обмеженій
групі хворих.
Більш універсальними методами, що дозволяють
радикально розв’язати питання вертикального
верхньощелепного надлишку (вертикальної диспро
порції середньої третини обличчя), є техніка ортогна
тичної хірургії, представлена в першому описі клінічного
випадку, й тотальна реабілітація ротової порожнини
за технологією Стратегічної імплантації®, представлена
у другому описі.

Оригінальні дослідження
Перша методика, яка полягає у горизонтальній
остеотомії верхньої щелепи, що її проводять під
загальним знеболенням, та переміщенні, керуючись
оклюзією і заздалегідь виготовленими на підставі
комп’ютерного моделювання навігаційними шаблонами,
верхньої щелепи у визначене положення, незважаючи
на потенційні ризики пошкодження важливих анатомічних
структур, добре зарекомендувала себе впродовж декад,
є ефективною і передбачуваною процедурою [1]. Однак
проведенню хірургічного втручання зазвичай передує
тривала фаза ортодонтичного лікування, яке триває
приблизно 1 рік, а за умов лікування хворого дорослого
віку, коли кортикальні пластинки обох щелеп обмежують
можливу рухомість зубів, терміни ортодонтичної
корекції можуть бути ще довшими. Що більше, у
багатьох випадках вертикальна диспропорція середньої
третини обличчя поєднується з високим кутом площини
нижньої щелепи, недостатністю тіла нижньої щелепи
і опуклим профілем, що вимагає для корекції деформацій
у всіх трьох площинах проведення відповідних
операційних втручань і на нижній щелепі.
Для корекції нижньощелепної недостатності
застосовуються два методи – переміщення нижньої
щелепи допереду за допомогою білатеральної сагітальної
ковзної остеотомії у ділянці гілок та геніопластику.
Вибір між цими варіантами залежить від ступеня
нижньощелепної недостатності, кута нижньощелепної
площини, нижньої передньої висоти обличчя і можливості
нижньощелепної авторотації після репозиції верхньої
щелепи. У разі високого кута нижньощелепної площини
зі загостреною нижньою передньою висотою обличчя
білатеральна сагітальна ковзна остеотомія нижньої
щелепи буде не найкращим варіантом, оскільки може
збільшити нижню передню висоту обличчя. Крім
цього, повідомлялося, що за наявності високого кута
нижньощелепної площини переміщення щелепи
допереду шляхом остеотомії може спричинити нестабільні
результати внаслідок дефіциту кісткової тканини в
місці втручання і несприятливого напряму м’язової
тяги [18]. Саме тому в нашому першому випадку для
усунення недостатності нижньої щелепи обрано
геніопластику, яка була корисною для зменшення
нижньої передньої висоти обличчя, корекції опуклого
профілю та зменшення глибокої ментолабіальної
борозни до прийнятного клінічного вигляду.
Загалом ортогнатична хірургія за вертикальної
диспропорції середньої третини обличчя не впливає
негативно на зубні ряди обох щелеп. Її доцільно застосовувати
у випадках із непошкодженими зубами, добрим станом
пародонту, адекватною оклюзією та неперервними дугами
у хворих молодого віку, а також у людей старшого віку,
які орієнтовані на «збереження зубів» будь-якою ціною.
Аналіз динаміки зовнішньо- і внутрішньоротових
змін у пацієнтки С., 14 років (клінічний випадок №
1), яка зазнала комплексного ортодонтичного та
ортогнатичного лікування (рис. 1–4), показав помітне
поліпшення як зовнішнього вигляду обличчя, яке
змінилося на мезофаціальне з урівноваженими третинами
у вертикальній площині та профілі, так і прикусу, який
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набув ознак нормогнатичного, хоча положення серединної
лінії верхньої щелепи вимагає подальшої ортодонтичної
корекції (рис. 4). У результаті ортогнатичної операції
«ясенна» усмішка і надлишкова видимість зубів як у
спокої, так і в усмішці були усунені до набуття естетично
прийнятного вигляду. Загальний термін реабілітації
становив майже 15 місяців! Загальний час, проведений
у стоматологічному кріслі / на операційному столі,
становив близько 11 год, що включало час, проведений
у кріслі ортодонта (15–30 хв щомісяця на першому і
третьому етапах лікування), і тривалість ортогнатичного
втручання приблизно 3,5 год. Слід зазначити, що майже
після кожного з-понад 10 ортодонтичних сеансів, а
особливо після проведення ортогнатичної операції,
пацієнтка скаржилась на виражені больові відчуття,
які вимагали вживання знеболювальних засобів загальною
тривалістю 33 дні. Пацієнтка вказувала також на
ускладнену гігієну ротової порожнини за умов тривалого
використання брекет-системи, обмеження в харчовому
раціоні (уникати твердої їжі тощо), тривалий період
адаптації до нового прикусу.
Натомість клінічна ефективність Стратегічної імплантації®
суттєво розширила спектр підстав для видалення зубів
із несприятливим прогнозом, зменшивши тягар часу й
витрат пацієнтів [10–12]. Для техніки Стратегічної
імплантації® кількість наявної кістки не має принципового
значення, оскільки для фіксації імплантатів застосовуються
«стратегічні», тобто стійкі до резорбції, кортикальні
пластинки дна носової порожнини, верхньощелепної
пазухи, крилоподібних відростків тощо. Дослідження
показали, що це не завдає шкоди здоров’ю дихальних
шляхів, зокрема верхньощелепної пазухи [13].
Тому, якщо стан зубів і пародонту у хворого порушені,
а є потреба розв’язати проблему надмірної видимості
ясен і зубів, то Стратегічна імплантація® має перевагу
над усіма зазначеними вище процедурами. Методика
передбачає проведення повної реабілітації ротової
порожнини після видалення зубів та надлишкової кісткової
тканини коміркового відростка верхньої щелепи.
Відмінність від методу ортогнатичної хірургії полягає
в тому, що під час проведення Стратегічної імплантації®
резекується альвеолярна частина верхньої щелепи, тоді
як у разі проведення ортогнатичної хірургії – антральна,
носова, крилоподібна. Безпрецедентна універсальність
бікортикальних імплантатів формує основу цього
лікування, бо дає можливість розміщувати стійкі імплантати
після видалення великих сегментів альвеолярної кістки
та реконструювати зубний ряд зі збереженням прийнятного
рівня видимості зубів упродовж 72 год без будь-якого
допоміжного втручання (синусліфтинг, аугментація
кісткової і м’яких тканин тощо). Оскільки положення
імплантата не мусить відповідати положенню зуба,
навіть випадки з вираженими атрофіями та деформаціями,
а також випадки з кістковими дефектами можна лікувати
легко та з високою прогнозованістю [14].
У випадку лікування хворого Г., 47 років, за технологією Стратегічної імплантації® (клінічний випадок № 2)
(рис. 5–10) уже на третій день після множинного видалення зубів та імплантації на верхній і нижній щелепах
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встановлено й закріплено постійним цементом металопластмасові мостоподібні протези. Оклюзія та жування
були налагоджені відразу, тобто проблеми з харчуванням
спостерігалися лише впродовж двох післяопераційних
днів, необхідних для загоєння ран м’яких тканин і виготовлення ортопедичних конструкцій. Про виражений
біль, який вимагав уживання знеболювальних лікарських
засобів, пацієнт повідомляв лише в день операції та наступного дня. На четвертий та п’ятий післяопераційний
день здійснено повторну корекцію жувальних поверхонь.
Завдяки редукції приблизно 0,9 см висоти коміркового
відростка верхньої щелепи, усунено проблему «ясенної»
усмішки та досягнено вкорочення середньої третини
обличчя, що позитивно вплинуло на естетичний вигляд
обличчя (рис. 10). Рентгенологічно констатовано правильне розміщення імплантатів у «стратегічних» ділянках верхньої щелепи – крилоподібному відростку, кортикальній пластинці верхньощелепної пазухи та дна
носової порожнини (рис. 9).
Загальний період реабілітації пацієнта склав 5 днів!
Загальний час перебування пацієнта у стоматологічному
кріслі склав 4 години: 1,5 години на видалення зубів,
редукцію коміркових відростків і встановлення імплантатів
на обох щелепах, 0,75 години на визначення висоти
прикусу, оклюзійного співвідношення та пришліфування
голівок абатментів, 0,25 години на примірку металевих
каркасів, а також 1,5 години для цементування і корекції
оклюзійних поверхонь. На майбутнє пацієнтові рекомен
довано контрольні огляди через 1, 3, 6, 12 місяців після
імплантації.

Таким чином, як у першому, так і в другому клінічному
випадку досягнуто доброго функціонального та
естетичного результу.
Проте, аналізуючи загальні терміни реабілітації
пацієнтів із використанням ортогнатичної хірургії і
Стратегічної імплантації для усунення проблеми
вертикальної диспропорції середньої третини обличчя
(15 місяців проти 5 днів), час, проведений у
стоматологічному кріслі (11 годин проти 4 годин) і
тривалість больових відчуттів (33 дні проти 2 днів),
технологію Стратегічної імплантації® вважаємо більш
прийнятною для дорослих, особливо у випадках множинної втрати зубів, скомпрометованого пародонту.
Висновки. І ортогнатична хірургія, і технологія
Стратегічної імплантації® є універсальним втручанням,
рекомендованим для корекції вертикального верхньо
щелепного надлишку, але запорукою успіху їх застосування є диференційований підхід з урахуванням
насамперед віку та стоматологічного статусу. Так, у
осіб молодого віку зі здоровим станом зубів і пародонту перевагу слід надавати методу ортогнатичної хірургії, незважаючи на тривале лікування загалом та інвазивність операційного втручання per se. Натомість для
хворих дорослого віку зі скомпрометованим стоматологічним статусом екстракційне лікування у поєднанні з раннім переходом на технологію Стратегічної імплантації® є хірургічним втручанням значно меншого
обсягу та мінімізованої інвазивності, з коротшим часом
виконання операції і часом, необхідним для завершення лікування, а також із чудовими функціональними та
естетичними результатами.
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Ефективність диференційованого лікування хворих
із вертикальною диспропорцією середньої третини обличчя
А. Іде, А. Чакранараян, О. Сіпіч, П. Соні, С. Іде, Я. Варес
Вступ. Вертикальну диспропорцію середньої третини обличчя традиційно усувають хірургічним методом,
здійснюючи горизонтальну остеотомію верхньої щелепи за Р. Ле Фор 1 із видаленням проміжного фрагмента певної висоти. Це лікування досі застосовувалося для людей будь-якого віку. Відтоді як технологія Стратегічної імплантації® стала доступною, хворі дорослого й літнього віку зі скомпрометованим стоматологічним статусом отримали швидшу та безпечнішу альтернативу ортогнатичним втручанням.
Мета. Продемонструвати на прикладі двох клінічних випадків ефективність диференційованого (залежно
від віку й стоматологічного статусу) лікування вертикальної диспропорції середньої третини обличчя методами ортогнатичної хірургії та з використанням технології Стратегічної імплантації®.
Матеріали й методи. Дослідження складалося з опису двох випадків комплексної реабілітації пацієнтів
із вертикальною диспропорцією середньої третини обличчя (в одному випадку за допомогою ортогнатичної
хірургії (пацієнтка С., 16 років), у другому – технології Стратегічної імплантації® (пацієнт Г., 47 років)).
Алгоритм діагностично-лікувальної програми обирали диференційовано з урахуванням віку, стану зубів та
пародонту. Критеріями оцінювання, що їх брали до уваги після проведення обох методик операційних втручань, були візуальні ознаки результатів корекції диспропорції середньої третини обличчя і нижньощелепної
недостатності, зокрема, видимість зубів і ясен у спокої та під час усмішки, хронометраж загального періоду
реабілітації хворих і часу, проведеного у стоматологічному кріслі, тривалість больових відчуттів.
Результати. Динаміка зовнішньо- і внутрішньоротових змін у хворої С., 16 років, якій проведено комплексне ортодонтичне та ортогнатичне лікування, вказує на поліпшення як зовнішнього вигляду обличчя, яке
змінилося на мезофаціальне з урівноваженими третинами у вертикальній площині та профілі, так і прикусу,
який набув ознак нормогнатичного. У результаті ортогнатичної операції «ясенна» усмішка і надлишкова
видимість зубів як у спокої, так і під час усмішки були усунені до набуття естетично прийнятного вигляду.
Загальний термін реабілітації становив приблизно 15 місяців! Загальний час, проведений безпосередньо у
стоматологічному кріслі / на операційному столі становив приблизно 11 год. Тривалість уживання знеболювальних препаратів після ортодонтичних сеансів і проведення ортогнатичної операції склала сукупно 33 дні.
У випадку лікування хворого Г., 47 років, за технологією Стратегічної імплантації® нормалізація функціонального та естетичного статусу щелепно-лицевої ділянки відбулась у набагато стисліші терміни. Вже
на 3-й день після множинного видалення зубів та імплантації на верхній і нижній щелепах встановлено й
закріплено постійним цементом металопластмасові мостоподібні протези, на 4-й і 5-й післяопераційний
день здійснено корекцію жувальних поверхонь. Завдяки редукції ≈0,9 см висоти коміркового відростка
верхньої щелепи усунено проблему «ясенної» усмішки й досягнуто вкорочення середньої третини обличчя,
що позитивно відбилося на естетичному вигляді обличчя. Рентгенологічно констатовано правильне розміщення імплантатів у «стратегічних» ділянках верхньої щелепи – крилоподібному відростку, кортикальній
пластинці верхньощелепної пазухи та носової порожнини. Загальний період реабілітації склав 5 днів! Загальний час перебування пацієнта у стоматологічному кріслі склав 4 год, тривалість уживання знеболювальних препаратів – 2 дні.
Висновки. І ортогнатична хірургія, і технологія Стратегічної імплантації® є універсальним втручанням,
рекомендованим для корекції вертикального верхньощелепного надлишку, але запорукою успіху їх застосування є диференційований підхід з урахуванням, насамперед віку і стоматологічного статусу хворих. У осіб
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молодого віку зі здоровим станом зубів та пародонту перевагу слід надавати методу ортогнатичної хірургії,
незважаючи на тривале лікування загалом та інвазивність операційного втручання per se. Натомість у хворих
старших вікових групи зі скомпрометованим стоматологічним статусом екстракційне лікування в поєднанні з раннім переходом на технологію Стратегічної імплантації® є хірургічним втручанням значно меншого
обсягу та мінімізованої інвазивності, з коротшим часом виконання операції та часом, необхідним для завершення лікування, а також із чудовими функціональними та естетичними результатами.
Ключові слова: вертикальна диспропорція середньої третини обличчя, синдром «довгого обличчя», ортогнатична хірургія, Стратегічна імплантація®, негайне функціональне навантаження.

Treatment of Patients with Vertical Maxillary Excess: Orthognathic Surgery
vs Strategic Implant® (Clinical Cases Report)
A. Ihde, A. Chakranarayan, O. Sipic, P. Soni, S. Ihde, Y. Vares
Introduction. Vertical maxillary excess is traditionally treated using Le Fort 1 horizontal osteotomy with the
removal of an intermediate maxilla fragment of a particular height. This treatment was so far applied to patients at
all ages. Since the technology of the Strategic Implant® had become available, patient in advanced age with compromised dental status have a faster and safer alternative to the orthognathic approach.
The aim of the study. To demonstrate the effectiveness of differential (depending on patient’s age and dental status) treatment
of vertical maxillary excess by means of orthognathic surgery and Strategic implantation® on the example of two clinical
cases.
Materials and methods. Two clinical cases of vertical maxillary excess are shown, one of which was treated
with orthognathic surgery, and the other – with Strategic Implant® technology. The evaluation criteria taken into
account were visual results of treatment of vertical maxillary excess and mandibular deficiency, tooth and gum show
at rest and smile, time spent on rehabilitation of the treated patients, total chair time, duration of pain etc.
Results. The dynamics of intra- and extraoral change in patient S., 16 years old, who underwent complex orthodontic and orthognathic treatment, show improvement of both the face appearance, which has changed to mesofacial
with balanced thirds in the vertical plane and profile, and the occlusion, which has acquired signs of normognathic.
As a result of the orthognathic surgery, a "gummy" smile and excessive visibility of the teeth, both at rest and smile,
were eliminated to become aesthetically acceptable. The total rehabilitation period of the patient was approximately 15 months. The total time spent in the orthodontic chair / operating room was approximately 11 hours. The duration of taking painkillers after orthodontic sessions and orthognathic surgery was a total of 33 days.
In the case of patient G., 47 years old, treated by using the Strategic Implant® technology, the normalization of the
functional and aesthetic status of the maxillofacial area took place in a much shorter time. Already on the 3rd day after
multiple tooth extraction and implantation on the upper and lower jaws, the permanent cement metal-plastic bridges
were installed and fixed, and on the 4th and 5th postoperative day, correction of chewing surfaces was made. A reduction
of ≈0.9 cm in height of the alveolar process of the upper jaw eliminated the problem of a "gummy" smile and achieved
a shortening of the middle third of the face, which had a positive effect on the aesthetic appearance of the face. Radiographically,
the correct placement of the implants in the "strategic" areas of the upper jaw - the pterygoid process, the cortical plate
of the maxillary sinus and the bottom of the nasal cavity - was ascertained. The total rehabilitation period of the patient,
in this case, was 5 days. The total chair time was 4 hours. The duration of painkillers intake was 2 days in total.
Conclusions. Вoth orthognathic surgery and Strategic Implant® technology are universal surgical interventions
recommended for the correction of vertical maxillary excess, but the key to their successful employment is differential approach based, primarily, on patient‘s age and dental status. Thus, in young patients with healthy teeth and
periodontium orthognathic surgery is advantageous despite the long-term treatment period and surgical invasiveness
per se. Instead, the extent of surgical intervention, the time it takes to complete treatment, the invasiveness, and the
potential risks are much lower for Strategic Implant® technology with excellent functional and aesthetic results,
justifying extraction therapy combined with the early transition to Strategic Implant® technology in adult patients
with vertical maxillary excess and compromised periodontium.
Keywords: vertical maxillary excess, long face syndrome, orthognathic surgery, strategic implant®, immediate
functional loading.
Information about the authors
1. Ihde Antonina, prosthetic implantologist, International Implant Foundation, Head of Dental Implant Faculty 2019-2021,
Munich, Germany. Email: antonina.ihde@gmail.com
2. Chakranarayan Ashish, classified specialist (Oral & Maxillofacial Surgery), Dental Centre, INHS Kalyani, Eastern
Naval Command, Visakhapatnam, AP, India. Email: ashish.chakranarayan@gmail.com
3. Sipic Olga, prosthetic impantologist, International Implant Foundation, Department of Evidence and Research, Munich,
Germany. Email: oljasipic@gmail.com
4. Soni Priyavrat, classified specialist (Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics), Dental Centre, INHS Kalyani, Eastern
Naval Command, Visakhapatnam, AP, India. Email: priyavratsoni@gmail.com
5. Ihde Stefan, implantologist, International Implant Foundation, Department of Evidence and Research, Munich, Germany.
Email: drsihde@gmail.com
6. Vares Yan, maxillofacial surgeon, Chair of Maxillofacial Surgery, The Danylo Halytsky Lviv National Medical University,
Lviv, Ukraine. Email: vares-dent@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-1779-1107
28

