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Анотація
Друмова А.М. Діагностика та лікування хронічних постімплантаційних
гайморитів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.19-оториноларингологія. – Одеський національний
медичний університет МОЗ України , Одеса, 2019. Спеціалізована вчена рада
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. Коломійченка НАМН України»,
Київ, 2019.
Актуальність теми
В останні роки поряд з швидким розвитком хірургічних методик і
матеріалів для протезування в краніофаціальній хірургії, відокремився
особливий

вид

супутньої

патології,

названої

нами

-

хронічний

постімплантаційний гайморит (ХПГ). ХПГ розвивається як наслідок
внутрішньокісткового дентального протезування альвеолярного відростка
верхньої щелепи і суттєво відрізняється від хронічних одонтогенних
гайморитів
Як показали клінічні спостереження в основі процесу патогенезу
первинно лежить не банальне інфікування верхньощелепної пазухи і ініціація
гострого, підгострого і/або хронічного запалення, а значимий імунологічний
конфлікт обумовлений знаходженням чужорідного тіла (імпланта, фіксуючих
мембран) в області дна гайморової пазухи. В результаті цього розвивається
спочатку дистрофічний, а в подальшому хронічний запальний процес в
області дна верхньощелепної пазухи, тоді як численні імпланти нижньої
щелепи (3 і більше), практично не дають подібного роду ускладнень.
На наш погляд, причина цього явища криється в істотній різниці анатомії,
топографії та фізіології верхньої і нижньої щелеп: близькість верхньої
щелепи до орбіти, порожнини носа, наявність складно сформованої
структури тіла верхньої щелепи з порожниною, висланої мукоциліарним
епітелієм, поєднання змішаної чутливої (n. trigemini), рухової (n. facialis),
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вегетативної симпатичної і парасимпатичної іннервації (n. Vagi, n. Vidii),
крилопіднебінного вузла (g. pterygopalatinum).
Мета дослідження - оптимізація діагностики, лікування, профілактики і
метафілактики хронічних постімплантаційних гайморитів на основі вивчення
етіопатогенетичних механізмів розвитку.
Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота сприяє
розширенню наукового розуміння віддалених риногенних ускладнень після
дентальної

імплантації

(ДІ)

у

вигляді

ХПГ.

На

основі

єдиних

методологічного і методичного підходів виділений і вивчений новий підтип
хронічної одонтогенної патології людини – ХПГ. Виділено основні атрибути
синдрому

одночасна

-

неврологічної

наявність

симптоматики.

ринологічної,

Проведено

стоматологічної

дослідження

та

та

визначено

специфічну клінічну, радіологічну, мікробіологічну, імунологічу семіотику
ХПГ, що дало підґрунтя для розробки нового підходу в лікуванні виділеної
нозології та відсутності необхідності застосування антибактеріальних
препаратів. На основі досліджень розроблено адекватну етіопатогенетичну
терапію, що полягає в використанні Морфолін-метил-триазоліл-тіоацетат
(ММТТ), вітаміну С, динатрієвої солі метиленбісфосфонової кислоти
(ДСМБК), BNO-1985. Проведені клінічні дослідження показали відсутність
необхідності застосування в лікуванні ХПГ антибактеріальних препаратів у
період загострень, підвищення ефективності застосування вищевказаних
препаратів та скорочення терміну лікування на 5,1 ± 1,1 діб.
Розроблені методи профілактики знижують ризики захворюваності та
рецидивування ХПГ, а метафілактики

- ризики рецидивуваннмя ХПГ,

достовірно збільшуючи рентгенівську щільність кісткових тканин верхньої
щелепи.
Практичне

значення

інформативний

отриманих

діагностичний

результатів.

алгоритм

для

Розроблено

клінічно

топографо-анатомічної

діагностики та ідентифікації ХПГ. Визначено фактори ризику розвитку ХПГ
у хворих з частковою вторинною адентією верхньої щелепи після проведення
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ДІ.

Розроблено

метафілактики

та

апробовано

хворих

з

ХПГ.

способи
Розроблено

діагностики,
та

лікування

апробовано

і

способи

профілактики розвитку ХПГ у хворих з частковою вторинною адентією
верхньої щелепи після проведення ДІ.
Матеріали дисертації засновані на результатах діагностики лікування та
моніторингу

157

пацієнтів,

які

спостерігалися

в

клініці

кафедри

оториноларингології Одеського національного медичного університету в
період з 2013 по 2016 рік. З 157 пацієнтів 80 чоловіків і 77 жінок у віці від
36 до 75 років виділені 1 основна група - 56 пацієнтів з хронічним
постімплантаційним гайморитом, 2 основна група - 60 пацієнтів з хронічним
одонтогенним гайморитом, 1 контрольна група - 12 практично здорових
добровольців,

що

проходили

обстеження

для

санаторно-курортного

лікування, 2 контрольна група – 29 пацієнтів без клінічних проявів і скарг
після проведеної дентальної імплантації.
Відповідно до мети та встановлених задач дисертаційна робота
виконувалося у декілька етапів. На першому етапі відповідно до завдань
дисертаційної роботи була розроблена тематична карта на кожного хворого,
в яку вносилися паспортні дані, скарги, анамнез захворювання, результати
об'єктивного дослідження, дані спеціального функціонального та клінічного
обстеження, а також консультації суміжних спеціалістів. У момент
надходження (на етапі діагностики) у всіх хворих фіксували і аналізували
анамнез захворювання, скарги, характерні для хронічного гаймориту
(головний біль, характер виділень з носа, утруднення носового дихання
тощо). Використовували методи лабораторного дослідження (клінічні
аналізи крові і сечі).
Використовувалися додаткові методи обстеження – КТ навколоносових
пазух, пацієнти були обстежені на спіральному рентгенівському томографі
«Somatom Plus 4» («Siemens», Німеччина). У обстежених всіх груп проведено
визначення типу якості кісткової тканини верхньої щелепи по С. Misch
шляхом вимірювання її рентгенівської щільності. Для якісної і кількісної
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оцінки зниження мінералізації губчастої і компактної кісткової тканини
верхньої щелепи інформативно застосовували гістографічний аналіз КТ
зображень, яке проводили за допомогою функції «Evaluate region of interest».
За результатами, отриманими в ході термографічного обстеження, за
допомогою

комп'ютерної

програми

для

інфрачервоного

термографа

побудовані реперні термограми щелепно-лицьової області хворих хронічним
постімплантаційним гайморитом з різною кількістю імплантів, що показує
характерні зміни термографічної картини лицьової області.
Проведений аналіз таксономічного спектру мікробного «пейзажу»
слизової оболонки краніофаціальної області (порожнина носа, вміст
верхньощелепної пазухи) у пацієнтів з хронічним постімплантаційним
гайморитом та для визначення етіології даної патології. Контрольна група –
пацієнти

з

одонтогенним

гайморитом.

Мікробіологічне

дослідження

проводилося класичними методами культурального посіву патологічних
виділень ураженої верхньощелепної пазухи. Виділення отримували в умовах
стерильності пункційним способом до початку лікування з дотриманням
правил асептики і адекватності доступу до вогнища інфекції.
На

базі

лабораторії

патофізіології і

імунології

ДУ

―Інституту

отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України‖ проводилися
імунологічні дослідження. З показників системного імунітету визначали
вміст в сироватці крові імуноглобулінів класів М, G, A, антитіл до
протеогліканів клебсієли, протеїну А золотистого стафілокока, стрептолізинО гемолітичного стрептококу, рівню ЦІК і активності одного з лімфокінів фактора гальмування міграції лейкоцитів - LIF, вмістом цитокінів ІЛ-1
(прозапальний) та ІЛ-10 (протизапальний інтерлейкін). Визначено вміст
імуноглобулінів різних класів в сироватці крові 2 груп хворих і практично
здорових волонтерів. Визначили in vitro вплив імунотропних препаратів
ММТТ, аскорбінової кислоти на продукцію клітинами крові хворих з
хронічним постімплантаційним гайморитом про- і протизапальних цитокінів
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(імунорегляторних цитокінів і факторів вродженого імунітету – активність
природніх цитолітичних клітин і фагоцитів.
В результаті проведених клінічних, імунологічних та радіологічних
досліджень та аналізу отриманих показників:
 Вивчена і розроблена клінічна і КРТ семіотика ХПГ. Визначено
характерні КРТ, денситометричні ознаки і показники об'єктивної наявності
ХПГ. Встановлено, що при даній патології превалюють проліферативні
процеси в порожнині гайморової пазухи. При одонтогенних гайморитах
переважно визначають ексудативну форму запалення. При виконанні КРТ
обстеження визначено, що у пацієнтів з ХПГ превалює за класифікацією С.
Mich тип кістки D3 і D4 (частота 46,43% і 32,14% відповідно).
 Вивчено порівняльний аналіз таксономічного спектру бактеріальних
штамів у хворих з постімплантаційним і банальними одонтогенними
гайморитами який показав, що при ХПГ в культуральних штамах превалює
монокомпонентних флора (S. аureus, St. Epidermalis) в переважній більшості
випадків (70%) сапрофітні або умовно патогенні мікроорганізми в
невисокому ступені концентрації, що відносяться за класифікацією ВООЗ до
I групи мікроорганізмів з низьким ступенем небезпеки. У той час як при
одонтогенних гайморитах присутнє видове різноманіття від 2х до 4
компонентів умовно-патогенних і патогенних бактерій, а також і штами
мікроскопічних грибів роду кандид, аспергилл, альтернарія. Що диктує
зовсім різні підходи в терапії даних груп пацієнтів.
 При проведенні імунологічних досліджень встановлено, що при ХПГ
імунологічний антиінфекційний компонент в крові виражений незначно,
проте рівень прозапальних цитокінів достовірно вище (в 2,5 рази), ніж в
контролі, де спостерігається активація антимікробного антитілогенезу,
підвищений вміст прозапальних цитокінів інтерлейкіну-1, лімфокінів типу
LIF, підвищення концентрації імуноглобулінів класів М і А. Це свідчить про
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те, що запальний процес при ХПГ має характер посттравматичного і в свою
чергу вимагає нових підходів до лікування.
 В результаті проведеного вивчення структури слизової оболонки і
характеру ексудату за даними КТ навколоносових пазух і лікувальнодіагностичних пункцій пазухи з обов'язковими денситометричним аналізом
на КТ зображеннях і мікробіологічними дослідженнями при ХПГ в 80,4%
випадків спостерігалася продуктивна (гіперпластична) форма запалення і в
19,6% - ексудативна, в той час як при ХОГ превалюють ексудативні форми
запалення - 81,7% хворих, а продуктивна в 18,3% відповідно.
 Розроблена та впроваджена специфічна схема лікування ХПГ в стадії
клінічних проявів, що включає: місцеві і системні імунотропні препарати
(ММТТ і аскорбінова кислота), препарати, що застосовуються при
остеопорозі (ДСМБК), фітопрепарати (BNO-1985). Проведені клінічні
дослідження показали відсутність необхідності застосування в лікуванні ХПГ
антибактеріальних препаратів у період загострень, підвищення ефективності
застосування вищевказаних препаратів та скорочення терміну лікування на
5,1 ± 1,1 діб.
 З метою профілактики ХПГ при підготовці до ДІ стоматологам
необхідно

проводити

обстеження

пацієнтів

з

обов’язковою

участю

оториноларингологів і інших суміжних спеціалістів. Використання для
профілактики ХПГ BNO-1985, ММТТ, комбінованого препарату кальцію, для
метафілактики - BNO-1985, ММТТ та комплексні ферментні препарати
знижує ризики захворюваності та рецидивування ХПГ, достовірно збільшує
рентгенівську щільність кісткових тканин верхньої щелепи. Використання
місцевих імуномодуляторів, фітопрепаратів, ферментних препаратів для
метафілактики ХПГ сприяло поліпшенню якості стану слизової оболонки
верхньощелепної пазухи і запобігання загострень в 90% випадків.
Визначення хронічного постімплантаційного гаймориту як окремої нозології,
проведення

своєчасної

діагностики,

відповідного

етіопатогенетичного
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лікування

та

дотримання

методів

профілактики

та

метафілактики

сприятимуть підвищенню ефективності та скороченню термінів лікування
пацієнтів з даною патологією.
Ключові слова: хронічний гайморит, постімплантаційний, одонтогенний,
дентальна імплантація, посттравматичне асептичне запалення, локальна
імуномоделююча терапія, склерозування кісткової тканини.
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Urgency of the topic.
Lately, along with the rapid development of surgical techniques and materials
for prosthetics in the craniofacial surgery, a special type of concomitant pathology,
which we call chronic post-implantation maxillary sinusitis (CPMS), has been
distinguished. CPMS develops as a result of intraosseal dental prosthetics of the
alveolar process of the upper jaw and differs significantly from chronic
odontogenic maxillary sinusitis (COMS).
As clinical observations have shown, the basis of the process of pathogenesis
is primarily not the banal infection of the maxillary sinus and the initiation of
acute, subacute and/or chronic inflammation, but a significant immunological
conflict due to the presence of a foreign body (implant, fixing membranes) in the
region of the sinus of Highmore lower floor. As a result, at first a dystrophic, and
later a chronic inflammatory process develops in the region of the maxillary sinus,
whereas numerous implants of the mandible (3 and more), practically do not give
such kind of complications.
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In our opinion, the cause of this phenomenon is in the significant difference of
anatomy, topography and physiology of the upper and lower jaws: the proximity of
the upper jaw to the orbit, nasal cavity, the presence of a complex structure of the
body of the upper jaw with the cavity lined with the mucociliary epithelium, a
combination of mixed sensitive (n. trigemini), motor (n. facialis), vegetative
sympathetic and parasympathetic innervation (n. vagi, n. Vidii), chalcone nodule
(g.pterygopalatinum).
The purpose of the study is to optimize the diagnosis, treatment, prophylaxis
and metaphysics of chronic post-implantation maxillitis on the basis of the study of
etiopathogenetic mechanisms of its development.
Scientific novelty of the obtained results. The dissertation contributes to the
expansion of scientific understanding of distant extradental craniofacial after DI in
the form of СPMS. The study based on complete methodological and methodical
approaches separates a new subtype of chronic odontogenic pathology - СPMS.
The simultaneous presence of rhinological, dental and neurologic symptomatology
is identified as main attributes of the syndrome. The research carried out
determines specific clinical, radiological, microbiological, and immunological
semiotics of CPMS that affords ground for developing a new approach in the
treatment of separated nosology and the absence of using antibacterial drugs. On
the basis of research there has been developed an adequate etiopathogenetic
therapy that consists of using Morpholine-methyl-triazolyl-thioacetate (MMTT),
vitamin C, disodium salt of methylenebisphosphonic acid (DSMBA), BNO-1985.
The conducted clinical studies show absence of necessity to use antibiotics in the
CPS treatment in the period of exacerbations, increasing the effectiveness of the
above drugs and reducing the duration of treatment by 5,1 ± 1,1 days.
Developed methods of prevention reduce the risk of disease and relapse of
CPMS, and of metaphilactics - the risks of relapse of CPMS, reliably increasing
the X-ray density of the upper jaw bone tissue.
The practical value of the results. A clinically informative diagnostic
algorithm for topographic-anatomical diagnostic and identification of CPMS has
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been developed. The factors of risk of development of CPMS in patients with
partial secondary adentia of the upper jaw after the dental implantation were
determined. Methods of diagnostics, treatment and metaphilacy of patients with
CPMS have been developed and tested. Methods of privention of CPMS
development in patients with partial secondary adentia of the upper jaw after
dental implantation were developed and tested.
The materials of the thesis are based on the results of the diagnosis,
treatment and monitoring of 157 patients who were observed in the clinic of the
Department of Otorhinolaryngology of Odesa National Medical University from
2013 to 2016. Of the 157 patients consisting of 80 men and 77 women aged 36-75,
there was I main group of 56 patients with chronic post-implantation maxillitis, 2
main group of 60 patients with chronic odontogenic maxillitis, 1 control group of
12 practically healthy volunteers who were examined for sanatorium treatment, 2
control group of 29 patients was without clinical manifestations and complaints
after performed dental implantation.
According to the goal and the tasks set, the thesis was carried out in several
stages. In the first stage, in accordance with the tasks of the thesis, a thematic card
for each patient was introduced, which included passport data, complaints, medical
history, results of the objective examination, data of a special functional and
clinical examination as well as consultations of related specialists. At the moment
of admission (at the diagnostic stage), all patients were recorded and analyzed the
history of the disease, the complaints characteristic of chronic sinusitis (headache,
the nature of discharge from the nose, difficulty in nasal breathing, etc). Methods
of laboratory studies (clinical blood and urine tests) were used.
Additional methods of examination - CT scan of the sinus were used; patients
were examined on a spiral X-ray tomograph "Somatom Plus 4" ("Siemens",
Germany). Determination of the type of quality of the bone tissue of the maxilla by
C. Misch was carried out by measuring its X-ray density in all examined groups.
For a qualitative and quantitative assessment of the decrease in the mineralization
of the spongy and compact bone tissue of the upper jaw we used a histogram
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analysis of CT images, which was performed using the function "Evaluate region
of interest". According to the results obtained during the thermographic
examination, using the computer program for the infrared thermogram, the
reference thermograms of the maxillofacial area of patients with chronic postimplantation maxillitis with different number of implants were constructed, which
showed characteristic changes in the thermographic picture of the facial region.
An analysis of the taxonomic spectrum of the microbial "landscape" of the
mucous membrane of the craniofacial region (nasal cavity, maxillary sinus content)
has been carried out in patients with chronic post-implantation maxillitis also made
for determining the etiology of this pathology. The control group included patients
with odontogenic sinusitis. The microbiological study was carried out by classical
methods of culturing pathological secretions of the affected maxillary sinus.
Isolation was obtained in conditions of sterility by a punctural method before the
treatment with compliance with the rules of asepsis and adequacy of access to the
focus of infection.
Immunological studies were carried out on the basis of the laboratory of
Pathophysiology and Immunology, of the SI "Institute of Otolaryngology named
after. prof. O.S.Kolomyychenko of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine". The indices of the systemic immunity showed the serum levels of the
immunoglobulins of the classes M, G, A, antibodies to proteoglycan klebsiel, A
protein of staphylococcus aureus, streptolysin-O hemolytic streptococcus, the level
of cyclic immune complex and the activity of one of the lymphokines, the inhibitor
of leukocyte migration - LIF, the content of cytokines IL-1 (proinflammatory) and
IL-10 (anti-inflammatory interleukin). The content of immunoglobulins of
different classes in the blood serum of 2 groups of patients and practically healthy
volunteers was determined. There was determined the in vitro effect of
immunotropic preparations of thiotriazolin, ascorbic acid on production by blood
cells of patients with chronic post-implantation antineoplastic pro- and antiinflammatory cytokines (immunoregulation cytokines and congenital immune
factors-activity of natural cytolytic cells and phagocytes).
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As a result of conducted clinical, immunological and radiological studies and
analysis of the indices obtained:
 Clinical and CT semiotics of CPMS have been studied and developed. The
characteristic CTs, densitometric signs and indices of objective availability of
CPMS were determined. It was established that proliferative processes
predominated in the cavity of the sinus of Highmore in this pathology. The
exudative form of inflammation was predominantly determined in odontogenic
sinusitis. While performing a CT scan, it was determined that in patients with
CPMS, the type of the bone D3 and D4 (frequency 46.43% and 32.14%,
respectively) were classified according to S. Mich.
 A comparative analysis of the taxonomic spectrum of bacterial strains in
patients with post-implantation maxillitis and banal odontogenic sinusitis has been
studied, which showed that in the case of CPMS, monocomponent flora (S.
Aureus, St. Epidermalis) predominated in most cases (70%) of saprophytic or
opportunistic microorganisms in a low level of concentration in cultured strains,
classified according to the WHO classification to the group I of microorganisms
with a low degree of danger. At the same time, in odontogenic sinusitis a species
diversity from 2 to 4 components of conditionally pathogenic and pathogenic
bacteria as well as strains of microscopic fungi of the genus Candida, aspergill,
alternaria were present. This dictates completely different approaches to the
treatment of these patient groups.
 In the course of immunological studies it was found that in the case of
CPMS, the immunological anti-infective component in the blood was expressed
slightly, but the level of proinflammatory cytokines was significantly higher (2.5
times) than in the control, where the activation of antimicrobial anti-thylogenesis,
increased

content

of

proinflammatory

cytokines,

interleukin-1,

LIF-like

lymphokines, an increase in the concentration of immunoglobulins of classes M
and A were observed. This suggests that the inflammatory process in CPMS has
the post-traumatic character and in its turn requires new approaches to treatment.
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 As a result of the study of the mucous membrane structure and the nature of
the exudate according to the CT scan and diagnostic stenosis of the sinuses with
obligatory densitometric analysis of CT images and microbiological studies in
CPMS, in 80.4% of cases there was a productive (hyperplastic) form of
inflammation and it was exudative in 19.6%, whereas in COMS the exudative
forms of inflammation prevail - 81.7% of patients, and productive in 18.3%,
respectively.
 A specific treatment regimen for the treatment of CPMS in the stage of
clinical manifestations has been developed, including: local and systemic
immunotropic drugs (MMTT and ascorbic acid), preparations used in osteoporosis
(DSMBA), phytopreparations (BNO-1985), and local decongestants. The
conducted clinical studies showed no need to use antibiotics in the treatment of
CPMS during exacerbations, increasing the effectiveness of the above drugs and
reducing the duration of treatment for 5.1 ± 1.1 days.
 In order to prevent CPMS in preparing for DI, dentists should make an
examination of patients with obligatory participation of ENT doctors and other
adjacent specialists. The use of local immunomodulators, phytopreparations, and
enzyme preparations for metaphylactics of CPMS helped improve the quality of
the mucous membrane condition of the maxillary sinus and prevent exacerbations
in 90% of cases. The determination of chronic post-implantation maxillitis as a
separate nosology, timely diagnosis, appropriate etiopathogenetic treatment, and
adherence to preventive and metaphylactic methods will increase effectiveness and
reduction of treatment time for patients with this pathology.
Key words: chronic sinusitis, post-implantation, odontogenic, dental
implantation, posttraumatic aseptic inflammation, local immunomodulating
therapy, bone marrow hardening.
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Перелік умовних скорочень
АВ – альвеолярний відросток
ВЩ – верхня щелепа
ВЩП – верхньощелепна пазуха
ДІ – дентальна імплантація
ЕК – еритроцити курчат
Іл – інтерлейкін
ІФ – інтерферон
ІХ – історія хвороби
КПКТ – конусно-променева компьютерна томографія
КТ – рентгенівска компьютерна томографія
ММТТ - морфолін-метил-триазоліл-тіоацетат
МРТ – магнітно-резонансна томографія
МСКТ – мультиспіральна комп’ютерна томографія
МЦТ – мукоциліарний транспорт
ННП – навколоносові пазухи
НПЗЗ – нестероидний протизапальний засіб
ОГ – одонтогенный гайморит
ОМК – остіоміатальний комплекс
ПЦК – природний цитолітичний комплекс
ХОГ – хронічний одонтогенний гайморит
ХПГ – хронічний постімплантаційний гайморит
ЦІК – циркулируючі імунні комплекси
COMS – chronic odontogenic sinusitis
CPMS - chronic post-implantation maxillary sinusitis
CT – computer tomography
D – тип якості кістки по С. Mich
LIF – фактор гальмування міграції лейкоцитів
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ВСТУП
Актуальність теми. Одонтогенні гайморити - проблема, що стоїть на
стику двох спеціальностей - оториноларингології і щелепнолицьової хірургії.
За спостереженнями оториноларингологів частота одонтогенних гайморитів
коливається від 2 до 25% від загального числа хворих з патологією
верхньощелепних пазух [11,13,23,25,41,152,165,177]. За даними стоматологів,
одонтогенний гайморит виявляється у 12-17% хворих на хронічний синусит
[15,24,30,63,187].
Питанням сучасної діагностики, лікування і профілактики одонтогенних
верхньощелепних

синуситів

присвячені

численні

дослідження

[26,69,76,78,83,84,87,113,128,196].
В останні роки поряд з швидким розвитком хірургічних методик і
матеріалів для протезування в краніофаціальної хірургії, відокремився
особливий

вид

супутньої

патології,

названої

нами

-

хронічний

постімплантаційний гайморит (ХПГ) [93,94,98]. ХПГ розвивається як
наслідок внутрішньокісткового дентального протезування альвеолярного
відростка

верхньої

щелепи

і

суттєво

відрізняється

від

банальних

одонтогенних гайморитів [93,98,99,206,107,129,130,210].
Як показали клінічні спостереження в основі процесу патогенезу
первинно лежить не банальне інфікування верхньощелепної пазухи і ініціація
гострого, підгострого і/або хронічного запалення, а значимий локальний
імунологічний конфлікт [94] обумовлений знаходженням чужорідного тіла
(імпланта, фіксуючих мембран) в області дна гайморової пазухи. В результаті
цього розвивається спочатку дистрофічний, а в подальшому хронічний
запальний процес в області дна верхньощелепної пазухи, тоді як численні
імпланти нижньої щелепи (3 і більше), практично не дають подібного роду
ускладнень [94-98].
На наш погляд, причина цього явища криється в істотній різниці анатомії,
топографії та фізіології верхньої і нижньої щелеп: близькість верхньої
щелепи до орбіти, порожнини носа, наявність складно сформованої
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структури тіла верхньої щелепи з порожниною, висланою мукоциліарним
епітелієм, поєднання змішаної чутливої (n. trigemini), рухової (n. facialis),
вегетативної симпатичної і парасимпатичної іннервації (n. vagi, n. Vidii),
крилопіднебінного вузла (g. pterygopalatinum). Крім того, розрізняють
наступні види постімплантаційних ускладнень: інтраопераційні, ранні
післяопераційні (до 7-10 днів), пізні післяопераційні (від 10 днів до 6
місяців), віддалені ускладнення (від 6 місяців до 5 і більше років)
[1,2,31,79,86].
Інтраопераційні,

ранні

післяопераційні

і

пізні

післяопераційні

ускладнення докладно описані в доступній вітчизняній і зарубіжній
літературі [56,106]. Відносно віддалених краніофаціальних ринологічних
ускладнень внутрішньокісткової дентальної імплантації на верхній щелепі
дані в доступній літературі відсутні [1,2,15]. Цей факт можна пояснити тим,
що щелепно-лицьові хірурги і ортопеди не спостерігають цей контингент у
зв'язку зі специфікою патології, а в оториноларингології віддалені результати
дентальної імплантації на верхній щелепі не вивчались через відносну
новизну цього захворювання і технології в цілому [110].
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація

виконана

в

рамках

науково-дослідної

роботи

кафедри

оториноларингології Одеського національного медичного університету за
темою «Розробка етіопатогенетичних методів лікування захворювань верхніх
дихальних шляхів та вуха, оцінка їх ефективності з позицій доказової
медицини», № Д/р 0110U006660 2011-2016рр. «Комплексні діагностичні та
реабілітаційні заходи при запальних, алергічних, пухлинних захворюваннях
верхніх дихальних шляхів та вуха» Д/р 01154006654, 2016-2020 рр.
Дисертант була співвиконавцем даних тем.
Мета дослідження - оптимізація діагностики, лікування, профілактики і
метафілактики хронічних постімплантаційних гайморитів на основі вивчення
етіопатогенетичних механізмів розвитку.
Завдання дослідження:
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1. Вивчити і розробити клінічну і КТ денситометричну семіотику
хронічних

постімплантаційних

гайморитів,

як

різновиду

пізніх

параімплантаційних ускладнень.
2.Вивчити мікробіологічні характеристики хронічних постімплантаційних
гайморитів.
3. Оцінити стан системного іммунітету у хворих з хронічним
постімплантаційним гайморитом.
4. Вивчити ступінь патоморфологічних запально-дистрофічних змін
слизової оболонки порожнини носа, навколоносових пазух при хронічних
постімплантаційних гайморитах.
5. Розробити раціональні способи терапії ХПГ в період загострення і
ремісії на підставі виявлених патогенетичних особливостей патології.
6. Розробити і впровадити неінвазивні адекватні способи профілактики і
метафілактики ХПГ.
Об'єкт дослідження: хронічний гайморит.
Предмет дослідження: верхньощелепна пазуха, часткова/повна вторинна
адентія верхньої щелепи, верхня щелепа з дентальними імплантами,
діагностичні зображення лицьового скелета, клінічні, імунологічні та
мікробіологічні показники.
Методи дослідження:
 клінічні (загальне клінічне, класичне оториноларингологічне, детальне
ринологічне, лабораторне обстеження; проведення аналізу та комплексної
оцінки показників);
 методи

променевої

діагностики

(ортопантомографія,

конусно-

променева КТ, МСКТ, інфрачервона термографія. Виконувалися для
визначення топографії та візуалізації навколоносових пазух, альвеолярного
відростку ВЩ та дентальних імплантів; вимірювання щільності кістки ВЩ;
визначення характерної термографічної семіотики ХПГ);
 мікробіологічні дослідження (проводилися класичними методами
культурального посіву на поживні середовища патологічного вмісту
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ураженої ВЩП для визначення таксономічного спектру бактеріальних
штамів у хворих з ХПГ і ХОГ);
 імунологічні (для дослідження стану імунітету при ХПГ визначали
показники

цитолітичної

прозапальних

цитокінів

активності,

активності

інтерлейкіну-1β

(Іл-1)

фагоцитозу,
і

рівня

протизапального

інтерлейкіну-10 (Іл-10), гамма-інтерферону (ІФН-γ) і інтерлейкіну-4 (ІЛ-4).
 рН-метрія та визначення транспортної функції миготливого епітелію
(оцінка функціонального стану слизової оболонки порожнини носа);
 статистичні (статистична обробка кількісних показників проводилась
за допомогою методів варіаційної статистики на персональному комп'ютері
1ВМ РС "Pentium" з пакетом програм ―Statgraphics‖ версії 3.0 (США) та
"Microsoft Excel" версії 5.0 (CША)).
Застосований комплекс методик дозволяє об'єктивізувати дослідження і
отримати нові дані в аспекті ідентифікації ХПГ. Проводили дослідження
одним і тим же методом, в одній і тій же лабораторії і, по можливості, за
інших рівних умов для того, щоб інтерпретація результатів була коректною,
простежувалася їх порівнянність, особливо при повторних дослідженнях,
наприклад, на основі моніторингу або динамічній оцінці стану пацієнта.
Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота сприяє
розширенню

наукового

розуміння

віддалених

риносинусоназальних

ускладнень після ДІ у вигляді ХПГ. На основі єдиних методологічного і
методичного підходів виділений і вивчений самостійний підвид хронічної
одонтогенної патології людини – ХПГ. Виділено основні атрибути синдрому
– одночасна наявність ринологічної, стоматологічної та неврологічної
симптоматики. Проведено дослідження та визначено специфічну клінічну,
радіологічну, мікробіологічну, імунологічу семіотику ХПГ, що дало
підґрунтя для розробки більш оптимального підходу в лікуванні виділеної
нозології та відсутності необхідності застосування антибактеріальних
препаратів. На основі досліджень розроблено адекватну етіопатогенетичну
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терапію, що полягає в використанні морфолін-метил-триазоліл-тіоацетату
(ММТТ)1, вітаміну С, динатрієвої солі метиленбісфосфонової кислоти2
(ДСМБК), BNO-19853. Проведені клінічні дослідження показали відсутність
необхідності застосування в лікуванні ХПГ антибактеріальних препаратів у
період загострень, підвищення ефективності застосування вищевказаних
препаратів та скорочення терміну лікування на 5,1 ±1,1 діб.
Практичне значення отриманих результатів
Розроблено клінічно інформативний діагностичний алгоритм для топографоанатомічної діагностики та ідентифікації ХПГ. Визначено фактори ризику
розвитку ХПГ у хворих з частковою вторинною адентією ВЩ після
проведення ДІ. Розроблено та апробовано: способи діагностики, лікування і
метафілактики хворих з ХПГ; способи профілактики розвитку ХПГ у хворих
з частковою вторинною адентією верхньої щелепи після проведення ДІ.
Впровадження результатів дослідження. Розробки здобувача впроваджені
в клінічну практику лікувальної роботи базового відділення кафедри
оториноларингології – ЛОР-відділення 11МКЛ, м. Одеса і консультативного
відділення Університетської клініки Одеського національного медичного
університету. Матеріали дисертації введені в навчальний процес Одеського
національного медичного університету МОЗ України.
Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела інформаційний
пошук, аналіз медико-біологічної літератури і сформулювала анатомічне,
фізіологічне, патофізіологічне і клінічне обґрунтування етіопатогенезу ХПГ.
Автор особисто провела клінічні обстеження 157 пацієнтів, розробила
способи терапії ХПГ і провела лікування 56 первинних хворих з ХПГ. В
рамках

реалізації

самостійно

розробленого

діагностично-лікувально-

профілактичного алгоритму автор брала участь в плануванні і виконанні ДІ з
приводу часткової/повної адентії верхньої щелепи 29 пацієнтів і їх
моніторингу протягом 3 років. Особисто проаналізувала результати
Виноска 1 Морфолін-метил-триазоліл-тіоацетат - Тіотриазолін
Виноска 2 Динатрієва сіль метиленбісфосфонової кислоти – Мебіфон
Виноска 3 BNO-1985 – Синупрет форте
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інфрачервоної термографії, КПКТ, МСКТ, біохімічних, мікробіологічних,
імунологічних досліджень хворих. Автор самостійно провела обробку, аналіз
та узагальнення отриманих результатів, розробила елементи методології
профілактики, діагностики та лікування ХПГ. У статтях, написаних у
співавторстві, реалізовані ідеї дисертанта.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
доповідалися і обговорювалися на наступних наукових форумах: Науковопрактична конференція з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної медицини" (Одеса, 2013); Щорічна традиційна
весняна

конференція

Українського

наукового

медичного

товариства

оториноларингологів «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних
захворювань ЛОР-органів у дітей та дорослих» (Севастополь, 2013); Щорічна
традиційна

весняна

конференція

українського

наукового

медичного

товариства лікарів-оториноларингологів «Сучасні технології діагностики та
лікування в оториноларингології» (м. Одеса, 2018).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових робіт, з
них 5 наукових робіт – в фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, 1
– в зарубіжному виданні, 2 статті, які додатково відображають наукові
результати дисертації – в інших виданнях, 9 тез в матеріалах українських та
міжнародних з'їздів, симпозіумів, конгресів та конференцій.
Структура і обсяг роботи. Дисертація викладена українською мовою на
171 сторінці машинописного тексту. Робота складається зі змісту, анотації,
переліку умовних скорочень, основної частини (вступу, огляду літератури,
глави "Матеріали і методи дослідження", 3 розділів власних досліджень,
аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних
рекомендацій), списку використаних джерел літератури, додатків. Список
літератури містить 215 джерел, з яких 141 роботи дослідників України та
СНД, 74 - іноземних авторів. Робота проілюстрована 31 таблицями, 28
малюнками.
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РОЗДІЛ I
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Одонтогенні верхньощелепні гайморити
Актуальною спільною проблемою оториноларингології і щелепнолицьової хірургії продовжує залишатися хронічний одонтогенний гайморит
(ХОГ) - запальне захворювання слизової оболонки верхньощелепної пазухи
(ВЩП), що виникає в результаті поширення патологічного процесу з
зубощелепної області [107]. Кількість хворих ХОГ має тенденцію до стійкого
зростання, особливо з впровадженням в практику внутрішньокісткової ДІ
[106,113].
1.1.1. Елементи статистики
Клінічні спостереження показують, що оториноларингологи часто
применшують зв'язок гаймориту із захворюваннями зубощелепної системи і
одонтогенний гайморит часто спочатку діагностується як риногенний
[189,190]. У підсумку, він зустрічається реально частіше, ніж діагностується
[110].

За

даними

[192-195,198-200,210-213]

одонтогенні

гайморити

становлять не менше 5-8% від загальної кількості запальних захворювань
щелепно-лицьової області. За спостереженнями оториноларингологів частота
одонтогенних гайморитів становить від 2 до 25% від загальної кількості
хворих

з

патологією

ВЩП

[178,180-182,184-186].

За

статистикою

оториноларингологічних клінік в структурі гайморитів одонтогенні форми
складають від 13% до 86% [149,150]. Згідно з матеріалами [157] на частку
одонтогенних гайморитів доводиться 7,6-8% запальних процесів щелепнолицевої ділянки. Якщо в 80-і роки ХХ століття одонтогенні верхньощелепні
гайморити складали 19,2-25,8% серед запальних процесів верхньощелепних
пазух (ВЩП), то в останні роки ХХІ століття частота їх збільшилася до 41,277,2 % [128]. При цьому серед них (4,9-17)% викликані сторонніми
предметами

[129]:

стоматологічними

пломбувальними

матеріалами,

28
дентальними імплантами і операціями безпосередньо попередніми до
дентальної

імплантації

(ДІ).

Одонтогенні

верхньощелепні

гайморити

становлять не менше 5% від загальної кількості запальних захворювань
щелепно-лицевої ділянки, від 2% до 86% від загальної кількості хворих з
патологією ВЩП і від 3% до 7% від загальної кількості, як ускладнення
хірургічних стоматологічних захворювань [99,116,121,208], з них від 4,9 до
17% викликані сторонніми предметами, в першу чергу стоматологічними пломбувальні матеріали [162,164,171]. В основному ХОГ хворіють особи
працездатного віку (72% хворих у віці 30-50 років). Це пояснюється віковою
частотою захворюваності карієсом [140,153].
Зростання ХОГ за 5 років склав 8%, [13,14], а ізольована риногенна
причина всіх гайморитів займає 35-39% [39,42]. Аналіз даних показує
збільшення

їх

кількості

в

останні

роки

і

ряд

дослідників

[54,62,64,69,100,101,166] прогнозує їх зростання і в майбутньому.
1.1.2. Анатомо-топографічні передумови пенетрації патогенного
процесу/стороннього тіла з верхньої щелепи на слизову оболонку
верхньощелепної пазухи
Виникнення

ХОГ

в

певній

мірі

зумовлено

топографічними

співвідношеннями рівня дна порожнини носа, дна верхньощелепної пазухи і
висотою альвеолярного відростка останньої і тісними взаєминами дна ВЩП з
коренями зубів (мал.1.1 - 1.3).

Рис.1.1. Дно ВЩП знаходиться на рівні з дном порожнини носа.

29

Мал. 1.2. Дно ВЩП знаходиться на вище дна порожнини носа.

Мал. 1.3. Дно ВЩП знаходиться нижче дна порожнини носа.
Розрізняють в ВЩП чотири додаткових поглиблення, або бухти (скулову,
лобову, піднебінну та альвеолярну), які в залежності від ступеня
пневматизації

пазухи

можуть

змінювати

її

форму

і

топографічне

співвідношення з навколишніми тканинами (рис. 1.4).

Мал. 1.4. Бухти верхньощелепної пазухи
[48]: 1 - піднебінна; 2 - очноямково-решітчаста; 3 - молярна; 4 верхньощелепна пазуха; 5 - альвеолярна.
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Корені першого (16, 26), другого (17, 27) і третього (18, 28) молярів, а
також другого (15, 25) і рідше першого (14, 24) премолярів розташовуються в
межах дна ВЩП. Товщина кісткової пластинки, яка відділяє верхівки коренів
від просвіту пазухи варіює від 0,2 до 12 мм (в процесі вікової інволюції, після
30 років, яка зменшується). Іноді верхівки коренів зубів вільно визначаються
в просвіті пазухи і прикриті лише слизовою оболонкою, що зустрічається у
40-50% хворих. Прошарки кісткової тканини між верхівками коренів зубів і
дном ВЩП можуть мати мінімальну товщину: у 13, 23 зубів - 7,1 мм; у 14, 24
зубів - 7,6 мм; у 15, 25 зубів - 2,9 мм; у 16, 26 зубів - 2,6 мм; у 17, 27 зубів 1,3 мм; у 18, 28 зубів - 2,3 мм [65].
Найбільш часто в безпосередній близькості з дном ВЩП за даними [55]
знаходиться перший моляр (58,5%), за ним слідує другий моляр (27,2%),
потім третій моляр (7,1%), далі слідує перший (4,1%) і другий премоляр
(1,8%). При широкій і низькій верхньощелепній пазусі альвеолярна бухта
може поширюватися до рівня ікла і навіть другого різця. Чим більше
пневматизована ВЩП, тим нижче опускається її дно в альвеолярний
відросток і тим тонше стає кісткова пластинка, яка відокремлює корені зубів
від порожнини пазухи. Має значення і індивідуальний розмір зубів, зокрема,
довжина кореня зуба. Оцінка відношення зубів до дна пазухи повинна
складатися із зіставлення всіх перерахованих факторів. Ще в 1936 р. описано
3 типи співвідношення дна ВЩП з коренями зубів верхньої щелепи. 1 тип 19% випадків корені зубів верхньої щелепи розташовуються близько дна або
проникають в ВЩП. 2 тип - в 47% верхівки верхніх зубів не доходять до дна
ВЩП, товщина кісткової стінки при цьому становить від 1 до 13 мм. 3 тип
комбінований. Права та ліва ВЩП уражаються приблизно однаково,
відповідно в 53 і 47% випадків. Двостороннє ураження пазух зустрічається
рідко [26,27].
Анатомічні особливості ВЩП залежать від віку хворого. Згідно [42,115] у
віці від 31 до 40 років виявляються інволюційні зміни стінок ВЩП, які
проявляються в появі остеопорозу губчастої речовини під її дном, до 60 років

31
спостерігається витончення кісткових стінок, пізніше атрофія стінок ВЩП
наростає. Якщо високе положення стінки пазухи характерно для дитячого
віку, то низьке положення найчастіше спостерігається у дорослих. При
останньому варіанті, як правило, в пазуху виступають корені молярів на
верхній щелепі, що сприяє поширенню запального процесу на слизову
оболонку ВЩП [48,108]. Особливості іннервації (I, II, III, V, VII, IX, X, XII
черепно-лицевих нервів), артеріальних, венозних і лімфатичних судин ВЩП і
альвеолярного відростка верхньої щелепи і розположенням в ній лунок
чотирьох задніх верхніх зубів також сприяють переходу патологічного
процесу з одонтогенних вогнищ на слизову оболонку ВЩП [89,117].
Основною причиною виникнення одонтогенних гайморитів є незнання
топографічних взаємовідносин дна порожнини носа, пазухи і товщини
альвеолярного відростка, ступеня близькості альвеолярної бухти ВЩП до
молярів і премолярів верхньої щелепи в поєднанні з патологічними змінами
параапекальних тканин зубів, а також некоректні маніпуляції лікаря при
видаленні молярів і премолярів верхньої щелепи [4,14,36,121].
Особливо

відзначимо,

що

навіть

всі

стоматологічні

професійно

розважливі і щадні маніпуляції (реально є високоенергетичними і
травматичними) виконуються на зубо-щелепній системі, кісткова основа якої
володіє певною міцністю, пружністю, стійкістю в рамках негласно діючих
припущень (про ізотропність, про ідеальну пружність, про малу деформацію)
[73,214,215].
Відома класифікація В.М. Уварова (1962 р) з урахуванням етіології і
характеру клінічного перебігу: гайморити, що виникають внаслідок
перфорації пазухи під час видалення зубів; гайморити, що виникають
внаслідок запальних процесів в периапекальних тканинах верхньої щелепи;
гайморити у хворих з одонтогенними кістами верхньої щелепи [121].
У класифікації Г.Н. Марченко (1966) запропоновано ділити гайморити на
закриті (без свищів в порожнину рота) і відкриті форми (наявність
ороантрального сполучення) [84].
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М. Азімов в 1976 році запропонував найбільш повну класифікацію
одонтогенних гайморитів [4]. Класифікація ґрунтується на клінічній картині,
рентгенологічних даних, патоморфологічних змінах характеристиці вогнища
одонтогенної

інфекції

(відзначимо

тільки

необхідне

для

розуміння

подальшого викладу): ОГ з наявністю добре вираженої кісткової перегородки
між вогнищем одонтогенної інфекції і ВЩП; ОГ з відсутністю чітко
вираженої кісткової перегородки між вогнищем одонтогенної інфекції і
ВЩП; ОГ з наявністю свища (сполученням з порожниною рота) без
наявності чужорідного тіла в ВЩП і з наявністю чужорідного тіла в ВЩП. У
2001 році запропонована класифікація ХОГ, в якій вказані такі клінічні
форми: закрита форма (неперфоративна), латентна (уповільнена), явна (з
вираженими симптомами), відкрита форма (перфоративна) [38]. Деталізація
процесів етіопатогенезу того чи іншого захворювання безумовно вимагає і
осмисленого адекватного застосування нових термінів або уточнення сенсу
рутинних і рідко вживаних термінів [104]. Нагадаємо, що відомий широко
вживаний термін перфорація (perforatio; лат. "Пробуравлення"; син. прорив) виникнення наскрізного дефекту в стінці порожнинного органу. Термін
однозначно

визначає

і

вказує

на

інвазивність

процесу,

в

рамках

обговорюваної нами теми - макроскопічность наскрізного дефекту. Менш
відомий і, відповідно, обмежений в використанні термін пенетрація [лат.
penetratio]

-

проникнення,

просочування;

проникність;

вторгнення;

поглиблення. Ця дефініція, на нашу думку, термінологічно більш адекватно
(практично вказує на неінвазивність і мікроскопічність процесу) відображає
поширення одонтогенної інфекції при ОГ з наявністю добре вираженої
кісткової перегородки і ОГ з відсутністю чітко вираженої кісткової
перегородки.
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1.1.3. Пенетрація і перфорація патогенного процесу / стороннього тіла
з верхньої щелепи на слизову оболонку верхньощелепної пазухи.
Присутність тонкої кісткової пластинки між верхівками зубів і
дупплікатурою ВЩП не перешкоджає пенетрації одонтогенного патогена на
слизову оболонку ВЩП [203,205]. Наприклад, згідно з матеріалами [41] за
період 2000 - 2010 рр. проведено обстеження і лікування 607 хворих з
одонтогенним верхньощелепним синуситом у віці від 18 до 53 років.
Причинами розвитку захворювання у 191 людини (31,47%) були перфорації
дна ВЩП, у 216 (35,58%) - чужорідні тіла, у 121 пацієнта (19,93%) - хронічні
периапікальні вогнища, у 63 (10,38% ) - радикулярні кісти, у 16 (2,64%) одонтогенний

остеомієліт

альвеолярного

відростка

верхньої

щелепи,

ретиновані зуби і інші причини.
Пошкодження дна ВЩП внаслідок пенетрації запального процесу
порожнини рота, що призводить до руйнації нижньої стінки ВЩП
[154,161,172]. Наприклад, пульпіт, періостит або остеомієліт при поширенні
процесу з альвеолярного відростка на ВЩП [23], одонтогенні кісти, що
нагноїлися, пророслі в порожнину ВЩП [6,77]. Рідше причиною стають
ретиновані і дистоповані в порожнину ВЩП зуби, піогенні гранульоми,
пухлини, пародонтоз, пародонтит [16,24].
Будь-який лікований, а тим більше нелікованих зуб верхньої щелепи,
навіть запломбований або покритий коронкою, може інфікувати ВЩП, тому,
якщо у такого хворого діагностовано гайморит, то він має одонтогенну
природу. Можливо також поширення одонтогенних інфекції в ВЩП
лімфогенним і гематогенним шляхом [24]. Велике значення в хронізації
процесу в ВЩП має бактеріальна сенсибілізація організму [5,8]. При ОГ
виявляється різноманітна аеробна і анаеробна інфекція, що не чутлива до
більшості застосовуваних медикаментозних засобів. Специфічного збудника
гаймориту в цілому і одонтогенного, зокрема, не виявлено. Збудниками
інфекційного синуситу можуть бути як патогенні, так і умовно-патогенні
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мікроорганізми. Саме присутність умовно-патогенної мікрофлори при
бактеріальному синуситі доводить положення, що при будь-якому синуситі в
тій чи іншій мірі страждає імунітет [9,10]. Розвитку ХОГ сприяють фактори
загального характеру: зниження імунологічної реактивності організму, вплив
несприятливих умов зовнішнього середовища, запізніле звернення за
стоматологічною допомогою [20,29,52].
В останні роки сформувалася нова концепція патогенезу одонтогенного
запалення: увага приділяється патогенетичним механізмам одонтогенного
запального

процесу,

зокрема

станом

неспецифічної

імунологічної

реактивності організму. В меншій мірі, але не в менш значимій, тяжкість
запалення пов'язують з етіологічним фактором захворювання: зміною
спектру мікрофлори, варіабельністю її патогенних властивостей, появою
антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів [83]. Робіт, присвячених
вивченню особливостей перебігу і наслідків захворювання в залежності від
імунного статусу пацієнта, вкрай недостатньо. На сьогоднішній день даний
напрямок заслуговує на увагу, так як питання зростання захворюваності ХОГ
залишається актуальним. Перфорація дна ВЩП є найбільш частою причиною
ХОГ. 90% ХОГ виникає внаслідок перфорації стінки ВЩП при видаленні
зуба або хірургічному втручанні на альвеолярному відростку верхньої
щелепи, а у 10% запальний процес розвивається при наявності вогнища
хронічної інфекції в близькості від ВЩП [171,176]. Перфорації можуть бути
різними по етіології, локалізації, розмірів і течією. Передумовою до їх
виникнення може бути недостатній рентгенологічний контроль, за яким
оцінюють структуру, висоту кісткової тканини альвеолярного відростка в
області ВЩП перед проведенням різних стоматологічних маніпуляцій
[19,121,197]. Найбільш часто перфорації виникають при екстракції і
кюретажі лунки 16, 26 зубів і 17, 27 зубів верхньої щелепи, рідше при інших
оперативних втручаннях на альвеолярному відростку [197]. Перфорації при
видаленні різних зубів зустрічаються з наступною частотою 16, 26 - 20%; 17,
27 -10%; 18, 28 - 7%; 14, 24 - 2%; 15, 25 - 1% [65]. При розширенні каналів
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коренів зубів можливе механічне проникнення ендодонтичних інструментів
(міллеровської голки, пульпоекстрактору, бору та інших), пломбувального
матеріалу через верхівковий отвір кореня в періодонт і ВЩП (мал. 1.5).
Такий гайморит розвивається по типу первинно-хронічного і нерідко
супроводжується

грибковим

ураженням

ВЩП

[78,82].

Характер

морфологічних змін в ВЩП залежить від хімічного складу пломбувальних
матеріалів [107,136].

Мал. 1.5. Пломбувальний матеріал в правій ВЩП. Матеріал автора.
1.2. Дентальна імплантація.
Перфорація дна ВЩП часто є наслідком дентальної імплантації (ДІ) при
лікуванні повної або часткової адентії [78,122]. ДІ - це застосування
аллопластичних конструкцій, виготовлених з матеріалів з оптимальними
біотолерантними і механічними властивостями, для впровадження в кісткову
тканину (з подальшою остеоінтеграцією) верхньої і / або нижньої щелеп в
якості опори для зубних протезів при лікуванні часткової або повної адентії
[86,106,113].

Імплантати

заміщають

собою

корені

втрачених

зубів,

дозволяючи згодом провести часткове або повне відновлення зубного ряду.
ДІ спрямована на відновлення таких важливих функцій, як артикуляція,
жування, мовотворення, естетика. ДІ - одна з областей, що найбільш
динамічно розвиваються в стоматології та медицині. До теперішнього часу
зроблені мільйони імплантацій в усьому світі, запропоновані різні методики
оперативних втручань, створена велика кількість імплантних систем [86,106].
Однак ДІ пов'язана з високим ризиком розвитку ускладнень на кожному зі

36
своїх етапів. Відзначимо основні етапи, маніпуляції і процеси: підготовка до
імплантації зубів (консультація, візуалізація лицьового скелета і оцінка стану
кісткової тканини, планування процедури ДІ); хірургічний етап (формування
імплантаційного ложа, установка імплантата, ушивання, остеоінтеграція,
мікрооперація в області встановленого імплантата: вгвинчування формувача
ясен, заміна його на абатмент); ортопедичний етап (виготовлення зліпка і
коронки,

установка

коронки)

[86,106,113,174].

Приклади

остаточних

результатів ДІ на верхній щелепі представлені на малюнках 1.6 і 1.7.

Мал. 1.6. Ортопантомограма, 2 імплантату верхньої щелепи. Матеріал
автора.

Мал. 1.7. Ортопантомограма, 12 імплантатів верхньої щелепи.
Відома систематизація ускладнень ДІ у вигляді робочої класифікації
[106,107]. До хірургічних ускладнень в період підготовки до ДІ слід
віднести: ускладнення при проведенні доімплантаційних хірургічних
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втручань (синус-ліфтинг, вінірна пластика, застосування остеопластичних
матеріалів

і

т.д.);

ускладнення

через

недотримання

протоколу

доопераційного обстеження і лікування (невірна оцінка стану кісткової
тканини щелеп, суміжних анатомічних утворень, і як наслідок, неадекватний
вибір моделі або величини імплантату). Ускладнення ДІ під час операції:
технічні помилки ДІ, що зумовили виникнення ускладнень (перелом
інструментів, імплантатів, проковтування або аспірація їх фрагментів);
агресивна підготовка ложа або установка для імплантату (масивні
пошкодження м'яких тканин з утворенням їх дефекту, опік кісткової
тканини); невідповідність розміру підготовленого ложа і імплантату
(недооцінка анатомо-топографічних особливостей імплантаційної зони і
«якості» кістки); кровотеча (гематома); пошкодження сусідніх зубів і в тому
числі ретинованих дистопованих при формуванні ложа або установки
імплантату;

пошкодження

стінок

верхньої

щелепи

(перфорація

верхньощелепної пазухи; перфорація імплантатом дна порожнини носа;
відкол фрагментів кісткових стінок або бугра верхньої щелепи; перелом
верхньої щелепи; пошкодження стінок нижньої щелепи (опис опускаємо).
Хірургічні ускладнення в ранні терміни після ДІ (від 7-10 днів до 1
місяця): післяопераційна гематома в області оперативного втручання;
неспроможність швів; гнійний запальний процес в зоні операції з загоєнням
рани вторинним натягом; верхньощелепний синусит внаслідок перфорації
пазухи або пролежня імплантату; периімплантний мукозит; локальний біль
після термічного опіку кістки; порушення чутливості шкіри обличчя, ясен і
пульпи зубів у зоні іннервації нижнього альвеолярного нерва через
перфорації нижньощелепного каналу з пошкодженням нерва; рухливість
імплантату. Ускладнення в період проведення 2-ого етапу дентальної
імплантації (через 3-6 місяців після хірургічного втручання): рухливість
імплантату; викручування або проштовхування ендопротеза в порожнину
ВЩП; неможливість правильного зіставлення формувача ясен з імплантатом;
наявність грануляційної тканини навколо шийки імплантату; кіста у верхівки
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кореневої частини імплантата; візуалізація краю імплантату через слизову
оболонку. Ускладнення у віддалені терміни після ДІ через 1-5 і більше
років, тобто періоду функціонування імплантату і оцінки стану
остеоінтеграції:

рухливість

імплантату;

відсутність остеоінтеграції

-

резорбція кісткової тканини навколо одного або декількох імплантатів
перелом імплантату, внаслідок оклюзійного перевантаження; переімплантит;
пенетрація або випадання імплантату в суміжні анатомічні утворення (ВЩП,
нижній носовий хід).
Ознайомлення з цією робочою класифікацією дає повне уявлення
(особливо через призму описаних вище анатомо-топографічних передумов
пенетрації патогенного процесу/стороннього тіла з верхньої щелепи на
слизову оболонку ВЩП) про всі аспекти різноманіття травматичності ДІ,
значну частину яких практично неможливо повністю усунути або запобігти.
1.3. Діагностика
ХОГ (як і риногенні), діляться за клінічним перебігом на гострі і хронічні
[89]. Однак, якщо гострий гайморит закінчується одужанням або переходить
в хронічну форму, то при одонтогенному запаленні ВЩП хронічна форма
може розвиватися, минаючи гостру фазу. Переважаюче первинно хронічний
перебіг - одна з характерних особливостей одонтогенного гаймориту [26].
Хронічна форма одонтогенного гаймориту має специфічну клінічну картину:
виділення з відповідної половини носа гнійного вмісту, нерідко має
смердючий запах, який спостерігається у 23,1-48,2% хворих, або стерильного
застійного колоїдного вмісту [26,107]. Це може пояснити, з одного боку, тим,
що ХОГ часто супроводжується наявністю сполучення ВЩП з порожниною
рота, в таких випадках гнійний вміст виділяється через лунку в порожнину
рота. При обмеженому ХОГ, коли процес протікає в області дна ВЩП,
виділення з носа можуть бути зовсім відсутніми. ХОГ часто має
продуктивний характер [82]. У таких випадках ВЩП може бути заповнена
поліпами або вислана гіперплазованою слизовою оболонкою з мізерним
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виділенням. У таких хворих при промиванні ВЩП в промивних водах можна
виявити пластівцеподібні включення, прожилки гною або застійну інертну
желатиноподібну масу.
Головний біль у цих пацієнтів не виражений, частіше носить мінливий
характер, що пояснюється обмеженою локалізацією процесу і відтоком
ексудату через ороантральне співустя. Але при утрудненні відтоку
запального ексудату і його скупченні в ВЩП може виникати сильний
головний біль, що іррадіює по ходу другої гілки трійчастого нерва. У цих
випадках виникає відчуття тяжкості в половині голови на стороні ураження,
підвищення температури тіла, порушення сну і зниження працездатності.
Хворі скаржаться на різке зниження або втрату нюху, утруднення носового
дихання,

періодичні

носові

кровотечі.

Розгорнута

клінічна

картина

гаймориту спостерігається, як правило, у пацієнтів з чужорідними тілами
ВЩП. Одонтогенні гайморити, як правило, односторонні, що є їх
характерною особливістю [27, 38, 76, 136]. Двостороннє запалення ВЩП
одонтогенного походження відзначається дуже рідко, як правило, при
залученні в запальний процес інших навколоносових пазух, наприклад,
лабіринту гратчастої кістки. З'являючись як первинно хронічні, одонтогенні
гайморити можуть протікати безсимптомно і діагностуватися при обстеженні
пацієнтів з приводу тих захворювань, які є причиною гаймориту. При цьому
природне сполучення ВЩП із середнім носовим ходом функціонує
нормально (хворий не скаржиться на порушення носового дихання поза
загостренням запалення). Безсимптомний перебіг ХОГ призводить до того,
що хворі не помічають його ознак аж до визначення і видалення
«причинного» зуба. Тільки після цього пацієнти згадують про періодично
виникаючі в минулому незначні виділення з носа. Хворі звертаються до
лікаря при наявності свища з гнійним виділенням на альвеолярному
відростку верхньої щелепи (хронічний периодонтит, остеомієліт), появою
випинання в області щоки або твердого неба (кісти), при попаданні рідкої їжі
в ніс під час їжі (перфорація ВЩП). Викладене вище свідчить про
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обов'язковість

модернізації

діагностики

характеру

патологічних

змін

альвеолярного відростка, слизової оболонки ВЩП і самої ВЩП при
одонтогенних процесах різної етіології. Згідно з опитуванням 295
респондентів [1,2] 33,7% хірургів використовують на етапах виконання ДІ
ортопантомографія, 2,9% - КТ, 2,6% - радіовізіографи. 96,4% лікарів виконує
рентгенологічне дослідження на етапі передопераційного і післяопераційного
обстеження пацієнта, лише 6,8% з них проводять рентгенологічне
дослідження на всіх етапах операції, а 3,6% (!) лікарів, нажаль,
рентгенологічного дослідження не проводять зовсім.
Провідний

метод

візуалізації

запальних

захворювань

ВЩП

-

рентгенологічне дослідження. При зіставленні клінічних симптомів і
рентгенограм необхідно враховувати, що на рентгенограмах ВЩП часто
відсутні достовірні ознаки запалення [114]. У той же час індивідуальні
анатомічні особливості будови ВЩП, проекційне нашарування навколишніх
кісткових структур (пірамід скроневих кісток) на нижні відділи ВЩП,
технічні похибки при виконанні знімків ведуть до помилкових висновків про
характер і поширеності патологічного процесу в ВЩП [11,12,]. Доцільно при
діагностиці ХОГ застосовувати високоінформативні радіологічні технології
візуалізації

-

конусно-променеву

комп'ютерну

томографію

(КПКТ),

багатозрізову спіральну комп'ютерну томографію (МСКТ) та магніторезонансну томографію (МРТ), ендоскопічні технології [12,40,60,67,68,72,
77,139,141,204].

В

роботі

[46]

відзначено,

що

досить

частими

рентгенологічними критеріями ХОГ є остеопороз або гіперостоз кісткової
стінки ВЩП, які практично однаково виявляються при рентгенографії і КТ.
Однак логічно припустити, що наявність остеопорозу, закономірного для
осіб старших вікових груп, також є фактором, що утрудняє діагностику
хронічного запалення в ВЩП.
Метод КТ є більш інформативним і дозволяє виявити руйнування
кісткової стінки, неоднорідність структури затемнення ВЩП за рахунок
«вапняних каменів» і дрібних ділянок розпаду в товщі м’якотканних
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утворень і може застосовуватися в якості уточнюючого етапу алгоритму
діагностики ХОГ [16,167,169]. Найбільш інформативними є КПКТ і МСКТ,
що забезпечують детальну характеристику стану зубів, анатомо-топографічні
взаємини коренів зубів з дном ВЩП, виявляти зміни слизової оболонки
ВЩП, чужорідні тіла, наявність рідинного вмісту, ступінь розвитку ННП,
стан остіомеатального комплексу і внутрішньоносових структур, а також
стан інших навколоносових пазух і сусідніх органів. КПКТ і МСКТ є
«золотим» стандартом при діагностиці, плануванні та виборі методу
лікування [13,142,156,159,169]. На думку [140] в алгоритм діагностики ХОГ
доцільно вводити передню риноскопію, орофарингоскопію, ендоскопічне
дослідження порожнини носа і ННП, МСКТ ННП. МСКТ ННП може бути
рекомендована для первинної діагностики ХОГ і контролю лікування, обсяг
дослідження повинен охоплювати альвеолярну частину верхньої щелепи,
всю порожнину носа і ННП.
1.4. Консервативні методи лікування
Лікування ХОГ є завданням адекватного поєднання лікувальних
технологій оториноларингології і стоматології, так як одонтогенне джерело
інфекції порушує морфо-функціональний стан відділів верхніх дихальних
шляхів і є потенційно небезпечним патологічним станом для здоров'я, а іноді
і життя хворого [63]. При наявності у хворих ХОГ рутинно проводять
загальну і місцеву антибактеріальну терапію. За стандартною методикою
щодня здійснюють пункції ВЩП за допомогою голки Куликовського.
Порожнина промивається розчином фурациліну 1:5000 до «чистих вод»,
після чого вводиться 5 мл 1% розчину доксицикліну. Додатково
призначається

антибактеріальна

терапія

з

урахуванням

чутливості

мікрофлори, гіпосенсибілізуюча і загальнозміцнююча терапія. У порожнину
носу призначалися судинозвужувальні краплі [13]. Після видалення
пломбувального матеріалу з тривалим терміном перебування в ВЩП, для
нейтралізації цитотоксичної і сенсибілізуючої дії на слизову оболонку
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рекомендується спочатку промивати ВЩП 0,1% розчином діоксидину, потім
протягом 10 хвилин 0,05% розчином мірамістину, іммобілізованого на
«Полісорб МП» зі ступенем етерифікації 71% [78]. Інтраопераційне
застосування фітопрепарату тонзінала (водорозчинні екстракти трави
звіробою, квіток календули, трави тисячелисника, кореня солодки, плодів
шипшини, морську сіль, декаметоксин, лимонну кислоту, лактозу) дозволяє
стимулювати місцевий і загальний імунітет у хворих ХОГ, зокрема
комплементарну і ферментативну відповідь, на 40 % ± 10% збільшуючи
показники С3 і С4 щодо норми, концентрація лізоциму в ротовій порожнині
при цьому коливається в межах нормальних значень [66,132], Рекомендують
проводити хворим з ХОГ локальну імунотерапію циклоферон в рамках
комплексного лікування за такою схемою [83]: в ході операції гайморотомії в
ВЩП вводиться тампон з 6,25% розчином циклоферону. Дві ампули по 2 мл
12,5% розчину циклоферону розводять 8 мл антисептичного розчину
Октенісепт, тампон в ВЩП знаходиться добу. На 2-гу, 3-тю, 4-ту, 7-му, 8-му
добу після операції в ВЩП вводиться 5% лінімент циклоферону в обсязі 2 мл
шприцом з затупленою голкою через сполучення в нижньому носовому ході.
Препарат показаний, переважно, пацієнтам з тривалістю захворювання до 2-х
місяців. Традиційні схеми лікування гайморитів, і зокрема, ХОГ, нерідко
виявляються малоефективними, що приводять до хронізації процесу [5,9,10].
Поясненням цьому може бути стійка до антибактеріальних препаратів
мікрофлора, бактеріальна сенсибілізація. На сучасному етапі адекватним
лікуванням ХОГ може стати комплексна терапія, що забезпечує імунну
відповідь слизових оболонок і функціонування мукоциліарного транспорту.
Дослідження показали, що при інфекційно-запальних процесах в ВЩП
вторинні

імунодефіцитні

стани

виникають,

перш

за

все,

місцево

[10,20,32,33,70,85,155]. Тому багато дослідників присвятили свої роботи
місцевої імунотерапії [28,58,85,88,126].
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1.5. Хірургічні методи лікування
Основним методом лікування хронічних захворювань ВЩП як і раніше
залишається хірургічний. Найбільш поширеним методом оперативного
лікування ХОГ залишаються операції по Вінклер-Янсону і Колдуелл-Люку,
при якій можливо ретельно видалити патологічно змінену слизову оболонку
ВЩП, а також створити умови для відтоку секрету і аерації пазухи [89].
Загальновідомі травматичність, нефізіологічность і небажані наслідки цієї
операції, а відсоток ускладнень, серед яких згадуються рецидиви ХОГ,
анестезія верхньої губи, ясна і зубів, невралгія трійчастого нерва,
розхитування зубів, рубцева деформація тканин інфраорбітальної області,
сльозотеча і навіть остеомієліт верхньої щелепи і виличної кістки, досягає
80% [89]. Радикальна операція на ВЩП по Колдуел-Люку характеризується
низькою клінічною ефективністю ( «хороша» - 0%, «задовільна» - 75%,) і
високою частотою небажаних результатів хірургічного втручання (25%)
[140]. Відкриті методи хірургічного лікування (відкрита радикальна
синусотомія за класичними методиками Вінклера-Янсона і Колдуела-Люка,
відкрита щадна синусотомія) хворих з ХОГ характеризуються низькою
ефективністю (48,4%) і високою частотою післяопераційних ускладнень
(51,6%) [153]. Радикальна гайморотомія при ХОГ є афізіологічним
травматичним

оперативним

втручанням:

в

36,87%

супроводжується

рецидивом гаймориту, в 21,35% - рецидивом ороантрального сполучення, в
7,07% - стійкими розладами чутливості в зоні іннервації інфраорбітального
нерва, в 8,08% - рубцевими деформаціями м'яких тканин інфраорбітальної
області [89,140]. Операція по Денкер і її модифікації по Ходякову і Рудакову
- застосовується для лікування ХОГ рідко через високу травматичність.
Використовується при вже зруйнованій передній лицьовій стінці верхньої
щелепи [26]. Більш фізіологічною прийнято вважати операцію по ВінклерЯнсону [89,92]. Існуючі методи хірургічного лікування хворих ХОГ
недостатньо досконалі і часто пов'язані із зайвою операційною травмою,
тривалим періодом непрацездатності і не завжди дозволяють досягти
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хороших клінічних результатів, попередити розвиток післяопераційних
ускладнень, повністю купіювати хронічний запальний процес [26,92]. З
появою ендоскопічних методів хірургічного лікування хворих ХОГ
намічений перехід від великих травматичних хірургічних втручань до
щадних методів, що дозволяє зберегти важливі анатомічні структури
оперованої області та фізіологічні функції ВЩП в післяопераційному періоді
[163,207]. Ендоскопічні методи (ендоскопічна синусотомія доступом через
середній носовий хід, синусотомія комбінованим доступом) відрізняються
високою ефективністю (90,5%) і малою кількістю післяопераційних
ускладнень (9,5%) [39]. Ендоскопічна ендоназальна операція на ВЩП
відрізняється високою клінічною ефективністю ( «хороша» - 61,3%,
«задовільна» - 24%) і малою кількістю небажаних післяопераційних
результатів (14,7%) [140].
При наявності у пацієнта з перфоративним ХОГ патологічних змін
структур остіомеатального комплексу, захворювання може

протікати як

риногене з тотальним ураженням слизової оболонки всіх стінок ВЩП. У цих
ситуаціях показано ендоскопічне хірургічне втручання, спрямоване на
відновлення архітектоніки порожнини носа і прохідності природного
співустя ВЩП [132]. Розроблено і відомі методи ендоскопічної діагностики
та лікування ХОГ, проте кожен з них має свої переваги (малоінвазивний
доступ, функціональність, точність і прецизійність виконання операції,
зниження

частоти

операційних

ускладнень,

скорочення

тривалості

післяопераційного періоду і термінів непрацездатності оперованих хворих) і
недоліки (існує кілька ендоскопічних доступів при втручаннях в порожнині
ВЩП, однак при кожному з них досягається строго певне поле огляду) [63].
Незважаючи на досягнення в діагностиці та лікуванні ХОГ, більшість
клініцистів відзначають високий відсоток рецидивів після їх хірургічного
лікування, який становить від 20 до 50% [63,65,67,69].
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1.6. Резюме
Питанням

діагностики

та

лікування

ХОГ

присвячені

численні

дослідження [107,109]. Але незважаючи на безліч проведених досліджень і
запропонованих

методів

лікувань,

ХОГ

залишається

проблемною

і

невирішеною патологією в ринології через безліч факторів ризику розвитку і
вельми

обмеженими

можливостями

їх

усунення

або

применшення

[99,100,118]. Актуальність проблеми лікування ХОГ обумовлена не тільки
тяжкістю перебігу, можливістю розвитку часто рецидивуючих форм
захворювання, які, в ряді випадків, набувають затяжного, хронічного
характеру, а й тим, що розроблені способи лікування, що використовуються в
клініці не завжди ефективні [102,127,137]. Лікування хворих ХОГ
складається з основних етапів: застосування антибактеріальної терапії,
введення лікарських речовин безпосередньо в пазуху, усунення джерела
інфікування пазухи - санація порожнини рота, видалення з пазухи
патологічно зміненої слизової оболонки, підвищення загальної реактивності
організму (імунокорекція) [119,125]. Дослідження по гострим або хронічним
гайморитам, асоційованих з ДІ (поза наслідками синус-ліфтингу) практично
відсутні. Відповідно до викладеного вище матеріалу визначені наведені у
вступі завдання цього дослідження.
Матеріали

данного

розділу

відображені

в

наступних

наукових

публікаціях:
1. Пионтковская М. Б. Новый вариант одонтогенного гайморита:
хронический постимплантационный гайморит / М. Б. Пионтковская, А.
Н. Друмова // Лучевая диагностика, лучевая терапия. - 2015. - № 3-4. С. 93-98.
2. Пионтковская

М.

Б.

Две

новые

нозологические

формы,

ассоциированные с качеством лицевого скелета / Пионтковская М.Б.,
Асмолова А.А., Друмова А.Н. // Лучевая диагностика, лучевая терапия.
- 2017. - № 3. - С. 82-87.
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РОЗДІЛ ІІ
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Характеристика хворих та піддослідних контрольних груп
Матеріали дисертації засновані на результатах діагностики, лікування і
моніторингу

157

пацієнтів,

що

спостерігалися

в

клініці

кафедри

оториноларингології Одеського національного медичного університету в
період з 2013 по 2016 рік. Для досліджень були сформовані наступні групи:
1 основна група - 56 хворих з хронічним постімплантаційним
гайморитом;
2 основна група - 29 хворих з частковою вторинною адентією верхньої
щелепи;
1 контрольна група - 12 здорових добровольців без соматичної та
стоматологічної патології, що дали згоду на забір біологічного матеріалу;
2 контрольна група - 60 пацієнтів з хронічним істинним одонтогенним
гайморитом, викликаним стоматологічними пломбувальними матеріалами.
Розподіл хворих в групах за віком і статтю представлено в таблиці 2.1.
Вікова періодизація виконана відповідно до рекомендацій [104]. Всього
дослідження охопили 80 чоловіків і 77 жінок.
Розподіл хворих з верхнещелепним постіплантаційним риносинуситом за
кількістю імплантів представлено в таблиці 2.2.
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Таблиця 2.1
Розподіл осіб контрольних груп і основних груп за віком і статтю
Зрілий, II період
Групи

Вік

Похилий:

Всього

36-60,

36-55,

61-74,

56-74,

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

абс

4

%

33,3

Контрольна 1
3
3
25,0

2

12

25,0

16,7

100,0

Контрольна 2
абс

14

18

16

12

60

%

23,3

30,0

26,7

20,0

100,0

Основна 1
абс

13

16

15

12

56

%

23,2

28,6

26,8

21,4

100,0

Основна 2
абс

7

7

8

7

29

%

24,1

24,1

27,6

24,1

100,0

чоловіків

38

−

42

−

80

жінок

−

44

−

43

77

Всього хворих

Таблиця 2.2
Розподіл хворих за кількістю імплантів
К-сть імплантів
верхньої щелепи

Основна 1
абс

%

1

−

−

2

3

2,2

3

4

8,7

4

6

10,9

48
5

9

17,4

6

7

10,9

7

8

15,2

8

7

13,0

9

8

15,2

10

4

6,5

11

−

−

Всього

56

100,0

56 хворих основної групи 1 мали 353 внутрішньокісткових імплантата на
верхній щелепі. Характеристика 60 хворих з одонтогенним верхнещелепним
риносинуситом, викликаного стоматологічними пломбувальним матеріалом
(2 контрольна група): у 35 (58,3%) пацієнтів запальний процес був
локалізований в правій верхньощелепній пазусі, у 25 (41,7%) - в лівій. У 14
(23,3%) хворих тривалість перебування пломбувального матеріалу в пазусі
склала від 6 до 12 місяців, у 20 (33,3%) - від 13 до 18 місяців, у 17 (28,3%) від 19 місяців до 24 місяців, у 9 (15,0%) - від 2 до 3 років.
Критерії включення здорових осіб в дослідження:
 відсутність даних про захворювання, травми носа та ННП в анамнезі;
 відсутність клінічних ознак ушкодження і запалення слизової оболонки
носа та ННП на момент дослідження;
 вік від 36 років і старше;
 огляд офтальмолога, невропатолога;
 згоду на проведення дослідження.
Критерії виключення здорових осіб з дослідження:
 травматична деформації носової перегородки з утрудненням носового
дихання;
 вроджені аномалії будови носа і ННП; куріння, зловживання
алкоголем, наркоманія;

49
 вагітність і лактація;
 дакріоцистити, коньюктивіти, увеїти, лицьові симпатичні прозопалгії;
 жінки, які приймають гормональні контрацептиви;
 важкі супутні захворювання в стадії декомпенсації;
 наявність

в

анамнезі

алергії,

бронхіальної

астми,

системних

аутоімунних захворювань (гранулематоз Вегенера, системна склеродермія,
системний червоний вовчак), імунодефіциту;
 психічні захворювання;
 відмова від участі в дослідженні.
Критерії включення хворих у дослідження:
 наявність

клінічно

і

рентгенологічно

підтвердженого

діагнозу

хронічний одонтогенний гайморит;
 наявність клінічно і рентгенологічно підтвердженого діагнозу часткова
вторинна адентія верхньої щелепи;
 наявність дентальних імплантів виключно на верхній щелепі;
 відсутність перфорації і чужорідних тіл в ВЩП;
 відсутність в анамнезі тяжкої хронічної соматичної патології;
 вік від 36 років;
 згоду пацієнта на участь в дослідження.
Критерії виключення хворих із дослідження:
 наявність в верхньощелепній пазусі дентальних імплантатів;
 наявність в верхньощелепній пазусі зуба або кореня зуба;
 наявність периімплантаційного мукозиту або периімплантиту;
 злоякісні новоутворення порожнини носа, ННП та іншої будь-якої
локалізації;
 виражена деформація носової перегородки або верхньощелепної
кістки;
 алкоголізм, куріння і наркоманія;
 вагітність і лактація;
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 раніше діагностовані імунодефіцитні захворювання;
 наявність

в

анамнезі

алергії,

бронхіальної

астми,

системних

аутоімунних захворювань (гранулематоз Вегенера, системна склеродермія,
системний червоний вовчак), імунодефіциту;
 захворювання органа зору, лицьові невралгії;
 психічні захворювання;
 відмова хворого від участі в дослідженні.
На кожного пацієнта була заведена індивідуальна реєстраційна карта, в
якій відбивалася необхідна для дослідження інформація:
1. № обстежуваного;
2. ПІБ пацієнта;
3. Вік;
4. № історії хвороби;
5. адреса;
6. час знаходження в стаціонарі;
7. діагноз;
8. скарги;
9. анамнез захворювання;
10. ЛОР-статус;
11. дані об'єктивного дослідження (загальний стан);
12. супутнє ураження інших систем;
13. променева діагностика (КПКТ, МСКТ ННП);
14. термографія
15. бактеріологічний аналіз виділень з пазухи;
16. консервативне лікування;
17. стан пацієнта при виписці зі стаціонару.
Оцінку результатів ДІ в різні терміни після протезування на імплантатах
проводили з урахуванням таких критеріїв:
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 збереження імплантатом опорно-утримувальної функції, що забезпечує
фіксацію зубного протеза;
 відсутність (втрата) раніше встановленого імплантату;
 втрата імплантатом опорно-утримувальної функції в зв'язку з його
рухливістю;
 наявність

больових

відчуттів

в

області

імплантації

при

функціональному навантаженні;
 наявність в анамнезі епізодів виникнення запального процесу в зоні
імплантації;
 наявність і вираженість рецесії ясен в області імплантату;
 вираженість резорбції кісткової тканини за даними рентгенологічного
дослідження;
 наявність захворювань очей без виявленої етіології;
 симпаталгії.
Хворим проводився однаковий за обсягом і характером комплекс базових
діагностичних і лікувальних заходів: медикаментозне лікування. Система
методів,

що

застосовувалась

в

дослідженні,

визначена

вихідними

методичними передумовами, метою і завданнями, як все дослідження, так і
окремих його етапів.
Клінічне дослідження включало кілька етапів:
 інформування добровольців / хворих про майбутні методи обстеження
та отримання письмової згоди на участь в дослідженні;
 комплексне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження;
 проведення аналізу та комплексної оцінки показників;
 динамічне

спостереження

за

пацієнтами

в

процесі

ремісії

з

проведенням комплексної оцінки показників.
Відповідно до завдань дослідження була розроблена тематична карта на
кожного хворого, в яку вносилися паспортні дані, скарги, анамнез
захворювання, результати об'єктивного дослідження, дані спеціального
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функціонального та клінічного обстеження, а також консультації інших
фахівців.
У момент надходження (на етапі діагностики) у всіх хворих фіксували і
аналізували анамнез захворювання, скарги, характерні для гострого синуситу
(головний біль, утруднення носового дихання, характер виділень з носа, біль
або тяжкість в проекції навколоносових пазух) і хронічного синуситу
(головний біль, характер виділень з носа, утруднення носового дихання,
тривалість та періодичність виникнення скарг).
Використовували методи лабораторного дослідження: клінічні аналізи
крові і сечі, реакція Вассермана, аналіз крові на ВІЛ, гепатит В і С,
визначення групи крові і резус-фактора, біохімічний аналіз крові: вміст
глюкози (норма - до 6,1 ммоль/л); вміст білірубіну (норма - до 17 ммоль/л);
активність аланінамінотрансферази (АЛТ) (норма - жінки до 31 ОД/л,
чоловіки до 41 ОД/л); протромбіновий час по Квіку (норма - 80-100%);
вмісту загального білка сироватки (норма 65 - 85 г/л); рівень креатиніну в
сироватці крові (норма для чоловіків 62-106 мкмоль/л, жінок 44-80 мкмоль /
л); рівень сечовини (норма - до 8,3 ммоль/л).
2.2. Методи променевої діагностики
Пацієнти обстежувалися на спіральному рентгенівському томографі
«Somatom Plus 4» («Siemens», Німеччина), який мав такі технічні
характеристики:
напруга ......................................................80, 120, 140 кВ;
сила струму (120 кВ) ................................. 50-130 мА;
товщина шарів ...........................................1-10 мм;
крок установки товщини шару .................. 1,0 мм;
роздільна здатність ..................................... 0,7 мм;
сторона пікселя .......................................... 0,05-0,5 мм;
шкала щільності .........................................-1024 - +3071 ед.Х;
матриця зображення .................................. 1024х1024
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Для якісної і кількісної оцінки зниження мінералізації губчастої і
компактної

кісткової

тканини

пародонту

інформативно

застосування

гістографічного аналізу КТ зображень [73], який проводили за допомогою
функції «Evaluate region of interest". Оцінка викресленої мануально зони
інтересу (синоніми: апертура, діафрагма) іррегулярної, прямокутної або
круглої форми на основі розгляду рентгенівської щільності охоплених нею
пікселів - мінімальної (Пмін.), середньоарифметичної (Пса), максимальної
(Пмакс.) І стандартного відхилення (СВ) профілю гістограми називається
гістографічним аналізом (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Система опису гістограми зони інтересу
Показники
якісні
Область:

кількісні
Щільність:

гіперденсна — справа від піку

максимальна — Пмакс

ізоденсна — область піку

мінімальна— Пмін

гіподенсна— зліва від піку

Пса± СВ

Кількість мод області:
гіперденсної

Ширина основи гістограми:
Пмін — Пмакс

ізоденсної

Коефіцієнт гетерогенності

гіподенсної

Кг = Рмакс/Рмін

Аналіз виконували за такими правилами: форма діафрагми - кругла;
площа діафрагми - постійна у всіх дослідженнях - 0,4 см; похибка креслення
діафрагми - ± 10% по площі.
Використовували дані конусно-променевого комп'ютерного томографа
«New Tom 3G» (NIM SrI, Італія) з оптичним підсилювачем рентгенівського
зображення (ОУРІ) для датчика і «Vatech Pax Reve 3D» (E-WOO Technology,
Респ. Корея) з датчиком високої роздільної здатності (РС) без ОУРІ.
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Аналіз КТ зображення коренів зубів здійснювали в аксіальній і косих
проекціях при товщині зрізу від 0,08 до 0,29 мм з інтервалом томографічного
кроку від 0,08 до 0,4 мм. Використовували штатні програми NNT і Ez3D2009
для обробки зображення на томографах «New Tom 3G» і «Vatech Pax Reve
3D» відповідно.
У

дослідженнях

неохолоджуваної

використовували

болометричної

термограф

матриці

з

ФТІНТ

на

наступними

основі

технічними

характеристиками:
кількість елементів матриці ........................................... 84х288
робоча температура приймача, оС ................................. +20
спектральний діапазон, мкм ........................................... 8-14
просторову роздільну здатність, мрад ............................ 1,2
температурна чутливість при 300С, 0С .......................... 0,07
поле зору, град ................................................................... 26 х 20
частота кадрів, Гц .............................................................. 15
Пацієнти перед обстеженням не приймали ніяких лікарських засобів,
фізіотерапевтичних теплових або холодових процедур протягом доби.
2.3. Мікробіологічна методика
Мікробіологічне

дослідження

проводилося

класичними

методами

культурального посіву патологічних виділень ураженої ВЩП. Виділення
отримували в умовах стерильності пункційним способом до початку
лікування з дотриманням правил асептики і адекватності доступу до вогнища
інфекції.
Посів здійснювали на поживні середовища (м'ясо-пептонний агар, м'ясопептонний бульйон) і інкубували при температурі 37ᵒC від 18 до 24 годин в
термостаті

ТС-80

(Росія).

Ступінь

обсіменіння

зразка

виражали

в

колонієутворюючих одиницях мікроорганізмів, які перебували в 1 мл
середовища (КУО/мл). Загальну забрудненість висловлювали у вигляді
логарифма числа мікробів [44,124].
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2.4. Імунологічні методики
Кров для дослідження отримували натщесерце з ліктьової вени в розчин
гепарину (10 од/мл) і окремо в суху пробірку для отримання сироватки.
Гепаринізовану кров поділяли за допомогою фіколлпака (1.077 щільності),
виділяли мононуклеари і відмивали їх в середовищі RPMI-1640 (Serva,
Німеччина). Аналогічним чином надходили при обстеженні практично
здорових донорів.
Цитолітичну активність клітин крові визначали у вигляді активності
природніх цитолітичних клітин (ПЦК) проти клітин-мішеней, якими служили
еритроцити курчат (ЕК). Живильним середовищем служила RPMI-1640 з
гентаміцином (60 мкг/мл) і L-глютамін (реактиви Serva, Німеччина).
Результат деструкції визначали спектрофотометрично за рівнем виходу з ЕК
гемоглобіну і висловлювали у відсотках.
Активність фагоцитозу досліджували по захопленню частинок латексу
[51], при цьому визначали число фагоцитуючих клітин (фагоцитарний
показник) і число частинок латексу, що поглинаєтья одним фагоцитом
(фагоцитарний індекс), до і через 2 години після додавання препарату в дозі
100

мкг

на

пробу,

а

також

фагоцитарної

активності

клітин

біохемілюмінесцентним методом із застосуванням люмінолу і виведенням
коефіцієнта активності фагоцитозу [50,51].
У надосадової рідини в зазначені терміни дослідження визначали рівень
прозапальних

цитокінів

інтерлейкіну-1β

(Іл-1)

і

протизапального

інтерлейкіну-10 (Іл-10), а також гамма-інтерферону (ІФН-) і його
антагоніста інтерлейкіну-4 (ІЛ-4). Застосовували реактиви фірм Цитокін і
Вектор-Бест (РФ) і аналізатор Lab Line (Австрія).
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2.5. Метод вивчення функціонального стану слизової оболонки
порожнини носа
Дослідження

функціонального

стану

слизової

оболонки

носа

(мукоциліарного транспорту) здорових осіб проводилося в першій половині
дня. За 1 годину до проведення дослідження виключався прийом їжі і
гарячих напоїв, фізичні навантаження. 20 хвилин до початку дослідження
випробовувані перебували в тихому приміщенні кімнатної температури.
Згідно з методикою застосовували харчовий сахарин фірми Hergestellt
(GMBH, Німеччина). Таблетку сахарину поділяли на 5 рівних вагових частин
і надавали цим частинам округлу форму не більше 1-1,5 мм в діаметрі. Одну
крупинку сахарину поміщали на поверхню нижньої носової раковини,
відступаючи 1 см від її переднього кінця. Пацієнту видавали таймер і
пропонували виконувати 1 ковтальний рух в хвилину. При появі відчуття
солодкого в порожнині рота пацієнта пропонували зупинити таймер. Час від
нанесення крупинки на слизову оболонку нижньої носової раковини до
моменту появи відчуття солодкого в порожнині рота брали за час
мукоциліарного транспорту.
Транспортну функцію миготливого епітелію оцінюють наступним
чином: за нормальний показник прийнято вважати час появи солодкого
смаку через 10-15 хвилин, при I ступеня порушення транспортної функції
цей час становить 20-30 хвилин, при II ступені - 30-60 хвилин, при III більше 60 хвилин [80].
2.6. рН - метрія
Вимірювання рН носового секрету в порожнині носа проводилася з
використанням рН-метра «Експерт-рН». Вимірювання рН носового секрету
проводили без попередньої анемізації і анестезії порожнини носа. Електрод
рН метра вводили в порожнину носа на рівень нижньої носової раковини,
відступивши від її переднього кінця на 1,5-2 см. Спочатку проводили вимір
кислотно-лужного стану носового секрету, а потім температури порожнини
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носу. Остаточний результат дослідження виводився на рідкокристалічний
дисплей протягом 1,5-2 хвилин і супроводжувався звуковим сигналом.
2.7. Показники діагностичної ефективності
Адекватність

(надійність

і

обгрунтованість)

способів діагностики

визначалася загальноприйнятими класичними критеріями [124]: чутливість
(Ч), специфічність (С), прогностичність (П), точність (Т), ефективність (Е).
Семантика критеріїв визначалася по матриці ретроспективно верифікованих
на основі конкретних історій хвороби пацієнтів висновків (таблиця 2.4).
Таблиця 2.4
Матриця діагностичних висновків
За результатом дослідження у

Верифіковано

хворого визначена

Відсутність
патології
патологія
ІП
ПП
відсутність патології
ПН
ІН
Примітка: ІП - істіннопозитивний висновок; ІН - істіннонегативний
Патологія

висновок; ПП - псевдопозитивний висновок; ПН - псевдонегативний
висновок.
Чутливість [124] - здатність методу правильно виявити хворих з
конкретною патологією серед групи осіб:
Ч=

ІП
ІП+ПН

× 100%

(2.1)

Специфічність [124] - здатність методу правильно виявляти хворих, які
не мають конкретної патології, серед всіх обстежених:
С=

ІН
ІН+ПП

× 100%

(2.2)

Ефективність [124] - характеризує майстерність використання методу
для виявлення патології:
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Е=

ІП
ІП+ІН+ПП+ПН

× 100%

(2.3)

Прогностичність [124] - здатність методу передбачити розвиток
патології, якщо результати дослідження є позитивними:
П=

ІП
ІП+ПП

× 100%

(2.4)

Точність [124] - частка справжніх висновків в загальній кількості
досліджень:
Т=

ІП+ІО
ІП+ІН+ПП+ПН

× 100% (2.5)

2.8. Біоетика
Обстеження добровольців і хворих проводились на основі стандартів
і принципів міжнародних клінічних досліджень "Якісна клінічна практика Good clinical Practice (GCP)", які дозволяють регулювати проведення
клінічних випробувань, забезпечуючи надійність отриманих даних, а також
захищаючи права, недоторканність і конфіденційність пацієнтів [22]. З
огляду на юридичні аспекти проведення наукових досліджень (галузевий
стандарт), всі хворі підписували інформовану згоду на участь в дослідженні,
яке містило всю необхідну інформацію про можливі ускладнення для
здоров'я, що виникають внаслідок проведеного дослідження або медичних
процедур. Протокол дослідження і текст інформованої згоди відповідають
етичним принципам, які висуваються Гельсінською Декларацією Всесвітньої
Медичної Асоціації, і схвалені комісією з біоетики Одеського національного
медичного університету (протокол № 118 від 09.06.2017р.).
2.9. Резюме
Для порівняльного аналізу клінічних, анатомічних, радіологічних та
фізіологічних особливостей ХПГ зібрані ідентичні за статтю та віком групи
відносно здорових добровольців і хворих.

59
Застосований

комплекс

клінічних,

радіологічних,

біохімічних

і

фізіологічних методик дозволяє об'єктивізувати дослідження і отримати нові
дані в аспекті ідентифікації ХПГ. Проводили дослідження одним і тим же
методом, в одній і тій же лабораторії і, по можливості, за інших рівних умов
для того, щоб інтерпретація результатів була коректною, простежувалася їх
порівнянність, особливо при повторних дослідженнях, наприклад, на основі
моніторингу або динамічній оцінці стану пацієнта.
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РОЗДІЛ III

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ХРОНІЧНИХ
ПОСТІМПЛАНТАЦІЙНИХ ГАЙМОРИТІВ
Використовуючи викладений в огляді рівень знання і позначені в розділі
ІІ конкретні показники, для опису нового підтипу хронічних одонтогенних
гайморитів і для формування доказової бази в рамках сформульованих у
вступі завдань проведені клінічні, радіологічні, мікробіологічні, імунологічні
дослідження здорових добровольців і хворих.
Клінічне обстеження хворих передбачало:
 аналіз клінічного матеріалу (опитування пацієнтів, збір даних по
амбулаторним і електронним картам, історіям хвороби, оцінка лабораторних
досліджень);
 інструментальні методи дослідження, що використовуються в практиці
оториноларинголога, щелепно-лицьового хірурга і стоматолога (передня і
задня риноскопія, стоматофарингоскопія зі складанням зубної формули,
непряма ларингоскопія).

3.1. Клініко-діагностичні паралелі в КТ-семіотики хронічних
постімплантаціонних гайморитів
Клінічні обстеження відповідно до критеріїв включення в дослідження
проведені у 56 хворих 1 основної групи. У пацієнтів спостерігався
неспецифічний

симптомокомплекс

риносинуситу (табл. 3.1)

хронічного

постімплантаційного
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Таблиця 3.1
Частота клінічної симптоматики
№ п/п

Симптоми

Кількість
хворих
абс

1.

Виділення з носу:

%

56

100,0

46

82,1

слизово-гнійні

10

17,9

Утруднення носового дихання:

56

100,0

періодичне

40

71,4

постійне

16

28,6

56

100,0

56

100,0

Головний біль в області лобу:

26

46,4

періодичний

15

26,8

постійний

11

19,6

корінь носу

15

26,8

зуби

22

39,3

7.

Гіперестезії в проекції ВЩП

29

51.8

8.

Гіпоестезії «-»

27

48,2

9.

Відчуття розпирання в ВЩ пазусі,

27

48,2

20

35,7

слизові

2.

3.

Набряк

і

гіперемія

слизової

оболонки носових ходів
4.

Відчуття

тиску

в

області

перенісся, яке посилюється при
нахиленні голови
5.

6.

Іррадіація болю:

що посилюється при натискуванні
на точку, розташовану на 2-3 см
нище орбіти і на 1 см в сторону
носу
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10.

Відчуття «пульсації»

11.

Субфебрильна

9

16,1

32

57,1

періодично

25

44,6

постійно

7

12,5

12.
13.

Одутлість обличчя
Гіперчувстливість шкіри обличчя

21
23

37,5
41,1

14.
15.

Сльозотеча
Дакріоцистит

17
4

30,4
7,1

температура:

Відзначимо високу частоту основних симптомів: виділення з носа
(100,0%), утруднене дихання через ніс (100,0%), набряклість і гіперемія
слизової оболонки носових ходів (100,0%), відчуття тиску в ділянці
перенісся, яке збільшується при нахилі голови (100,0%), субфебрильна
температура (57,1%), гіперестезії в проекції ВЩП (51.8%).
При проведенні передньої риноскопії в 100,0% спостережень (56 хворих)
відзначені набряклість і застійна гіперемія слизової оболонки носових ходів,
слизові виділення в середньому носовому ходу на стороні ураженої ВЩП,
перкусія ВЩП в 89,3% спостережень (50 хворих) - болюча.
Як показав ретельний скрупульозний аналіз анамнестичних і клінічних
даних із загальної кількості пацієнтів з ХПГ у 41 хворого (73,2%) з наявністю
клінічних проявів і без останніх після ДІ були в минулому різні види
патології порожнини носа і навколоносових пазух (викривлення носової
перегородки, хронічні риносинусити), неврологічна патологія, хронічні
захворювання органу зору, які хірурги не враховували в ході планування
операції (таб 3.2, 3.3).
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Таблиця 3.2
Частота супутньої неврологічної симптоматики
ХПГ з
Симптоматика

клінічними

ХОГ

проявами
aбc
Суб’єктивна: лицьові симпаталгії, прозопатії
постійні
періодичні
Всього
Об’єктивна:
гіперестезії в проекції ВЩП
гіпоестезії
відчуття «пульсації»
Всього

%

aбc

%

37
19
56

64,29
33.9
100,0

48
12
60

80
20
100,0

20
25
11
56

35,71
44,64
19,64
100,0

39
2
19
60

65
3,33
31,66
100,0

Таблиця 3.3.
Частота супутньої офтальмологічної симптоматики
Симптоматика
Сльозотеча
Дакріоцистит
Коньюктивіт
Склерит
Увеїт
Всього

ХПГ
abc
17
4
Об’ективні:
4
2
4

ХОГ
%
30,36
7,14

abc
31
14

%
51,66
23,33

7,14
3,57
7,14

7
0
0

11,66
0
0

Інфраорбітальний або прелакрімальний карман пазухи поширюється в
лобовий відросток верхньої щелепи. Він обмежений ззаду слізно-носовим
каналом, а зовні - інфраорбітальним каналом. КТ дослідження хворих
виявило, що слізно-носовий канал в тій чи іншій мірі глибоко вдається в
прелакрімальний карман і виявляється оточений пазухою з трьох сторін.
Такий близький контакт, безумовно, сприяє переходу запального процесу з
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пазухи на слізний мішок, слізно-носовий канал і передні комірки решітчастої
кістки. Саме при такому анатомічному варіанті існує і можливість
мікротравмування в ході ДІ тонкої кісткової стінки, що відокремлює
інфраорбітальний карман верхньощелепної пазухи від сльозного мішка і
сльозо-носового каналу [42,55].
3.2. Термографічна семіотика хронічних постімплантаційних
гайморитів
Термографічні дослідження виконані у 12 персон 1 контрольної групи, 56
хворих ХПГ 1 основної групи. Визначено характерні термограми лицьової
ділянки для обстежуваних 1 контрольної групи (мал.3.1, 3.2), хворих ХПГ 1
основної групи (мал. 3.3 3.6)

Мал. 3.1. Термотопографія лицевої ділянки оториноларингологічно і
стоматологічно

здорової

жінки

1

контрольної

групи.

Фізіологічна

термоасиметрія.

Мал. 3.2. Термотопографія лицевої ділянки чоловіки 1 контрольної групи.
Фізіологічна термоасиметрія.
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Мал. 3.4. Хворий Л., 55 року. 2 роки після ДІ зліва і справа.
Термотопографія лицевої ділянки. ХПГ. Виражена гіпертермія в проекції ДІ.

Мал. 3.5. Хворий З., 63 роки. 1,5 років після ДІ зліва. Термотопографія
лицевої ділянки. ХПГ. Виражена гіпертермія в області шкірної проекції
імплантів, з поширенням на очниці.

Мал. 3.6. Хворий З., 69 років. 1 рік після ДІ на справа. ХПГ. Виражена
гіпертермія в проекції імплантів.
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За результатами, отриманими в ході обстеження, за допомогою
комп'ютерної програми для інфрачервоного термографа побудовані реперні
термограмми щелепно-лицьової області хворих ХПГ з різною кількістю
імплантів, наприклад, з 3 імплантами (мал. 3.7).

Мал. 3.7. Хворий З., 43 роки. 3,5 років після ДІ на 4,5,6 зліва. ХПГ.
Виражена гіпертермія лицевої ділянки зліва з максимальною температурою в
шкірній проекції імплантатів.
Термосеміотику ХПГ можна описати таким чином: гомогенна виражена
гіпертермія в проекції ВЩП, іноді з поширенням на очну ямку, градієнт
термоасиметрії - не більше 2,70С.
Патологічна термотопографія шкірних проекцій імплантів верхньої
щелепи і верхньощелепної пазухи, представлена помірною гіпертермією,
однозначно вказують на локалізацію процесу, що підтверджується і
клінічною симптоматикою.
3.3. КТ-семіотика хронічних постімплантаційних гайморитів
КТ обстеження лицьового скелета проведені у 12 персон 1 контрольної
групи, 56 хворих ХПГ 1 основної групи. Спочатку визначена частота
варіантів пневматизації верхньощелепної пазухи (табл. 3.4).
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Таблиця 3.4
Частота варіантів пневматизації верхньощелепної пазухи
Варіант
пневматизації
верхньощелепної

Групи
контрольна 1

основна 1

абс

%

абс

%

1

8,33

8

14,29

пневматизація

10

83,33

41

73,21

Гіперплазія

1

8,33

7

12,50

Всього

12

100,0

56

100,0

пазухи
Гіпоплазія
Нормальна

Відзначена загальна закономірність: частоти гіпоплазії і гіперплазії
достовірно вище (р <0,05) у хворих з ХПГ, частота нормальної пневматизації
достовірно вище (р <0,01) у практично здорових стоматологічно волонтерів.
У обстежених всіх груп проведено визначення типу якості кістки по С.
Misch шляхом гістографічного аналізу рентгенівської щільності кісткової
тканини верхньої щелепи [73] (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Аналіз рентгенівської щільності кісткової тканини верхньої щелепи
Тип якості

Кількість хворих

Рентгенівська щільність,

кістки по
С. Misch

од. Х
абс

D1
D2
D3
D4

−
8
4
−

D1

−

%

ГР

КВ

1

2

1 контрольна група (n=12)
−
−
66,67
345±21
33,33
261±20
−
−
1 основна група (n=56)
−
−

−
1175±51
843±43
−
−
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D2
D3
D4 (мал. 3.8

12
26

21,43
46,43

196±11
154±9

839±27
712±21

и 3.9)

18

32,14

111±8

594±18

Мал. 3.8. Гістограма компактної тканини альвеолярного відростку

Мал. 3.9. Гістограма губчатої тканини альвеолярного відростку
Для хворих ХПГ характерні типи якості кістки D3 і D4 (частота 46,43% і
32,14% відповідно), для обстежених 1 контрольної групи - D2 і D3 (частота
66,67% і 33,33%, відповідно). У той же час і у хворих ХПГ в 21,43%
спостережень зустрічається тип якості кістки D2. Тобто, тип якості кістки не
єдиний фактор ризику формування ХПГ. На діагностичних зображеннях
альвеолярного

відростка

спостерігалися

загальні

класичні

якісні

рентгенологічні ознаки остеопорозу [73,81]: крупнопетлистий малюнок
кістки внаслідок розсмоктування окремих кісткових балок і збільшення
кістковомозкових просторів; витончення кортикального шару кістки через
розсмоктування

в

ньому

кісткових

елементів;

підкресленість

країв

кортикального шару навколо всієї кістки - феномен, що виникає внаслідок
аномальної прозорості кістки.
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Практично 1 і 2 ознаки відображені в наступних кількісних змінах
показників гістограми: зменшення П хв; збільшення Кг; зсув гістограми в
гіподенсну область і в область негативних значень. Крім патологічнообумовленої деструкції кісткової тканини, у хворих відзначені інволютивні
процеси атрофії, а також дезінтеграція кісткової тканини внаслідок
збільшеного навантаження на ДІ. З огляду на морфологію верхньощелепних
пазух і топографо-анатомічні взаємовідносини верхньощелепної кістки з
сусідніми кістковими структурами [19,35,61,135,143], визначена частота
наявності карманів верхньощелепних пазух: альвеолярного, піднебінного,
скулового, інфраорбітального (переднього слізного (прелакримального),
клиновидного, піднебінної кістки.
Альвеолярний карман утворюється при поширенні пневматизації на
альвеолярний відросток верхньої щелепи. Його наявність може створювати
умови для розвитку одонтогенного гаймориту і, зокрема, ХПГ. Спостерігався
у 11 хворих (19,64%) ХПГ.
Інфраорбітальний або передній слізний (прелакрімальний) карман
поширюється в лобовий відросток верхньої щелепи. Обмежений ззаду слізноносовою протокою, а зовні інфраорбітальним каналом. Слізно-носовий канал
може глибоко вдаватися в прелакрімальний карман і виявляється оточений
пазухою з 3-х сторін. Такий близький контакт може сприяти переходу
запального процесу з пазухи на слізний мішок, слізно-носовий канал і
передні клітини решітчастої кістки. При такому анатомічному варіанті
можливі пошкодження в ході операції тонкої кісткової стінки, що
відокремлює інфраорбітальний карман верхньощелепної пазухи від слізного
мішка і слізно-носового каналу. Спостерігався у 6 хворих (10,71%) ХПГ, у 1
волонтера 1 контрольної групи (8,33%).
Піднебінний карман є продовженням альвеолярної бухти в піднебінний
відросток верхньої щелепи. При значному розвитку карман може глибоко
проникає в тверде піднебіння, а медіальний край кишені здатний доходити до
піднебінного шва і альвеоли ікла. При цьому ротова пластинка твердого
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піднебіня може бути значно стоншена, і при скупченні гною в пазусі може
служити місцем утворення періоститів і фістул. Спостерігався 1 хворий
(1,79%) ХПГ з таким карманом.
Виличний карман формується в верхньо-латеральному куті пазухи за
рахунок резорбції губчастої речовини виличного відростка верхньої щелепи.
Клінічного значення не має. У дослідженні спостерігався у 4 хворих (7,14%)
ХПГ.
Клиноподібний карман розвивається в задньо-верхньому кутку пазухи і
поширюється вгору уздовж паперової пластинки гратчастої кістки і
клиновидного

відростку

піднебінної

кістки

до

передньої

поверхні

клиноподібної кістки. Відносно часто ця бухта входить в контакт з задніми
пазухами гратчастої кістки, а також клиноподібною пазухою, що робить
можливим перехід запального процесу з однієї пазухи в іншу. Спостерігався
лише у 4 хворих (7,14%) ХПГ.
Карман

піднебінної

кістки

розвивається

в

задньому

розі

верхньощелепної пазухи і поширюється на піднебінну кістку. Клінічне
значення пов'язане з контактом верхньощелепної пазухи з великим
піднебінним каналом і крилопіднебінною ямкою, більш щільнішим, ніж
зазвичай, а в підсумку, з крилопіднебінним ганглієм, піднебінними нервами і
артеріями. Спостерігався лише у 4 хворих (7,14%) ХПГ.
У хворих ХПГ за даними КТ (денситометричне дослідження зміненої
м’якотканинної оболонки ВЩП) виявлені морфологічні прояви хронічного
запального процесу. При гіпертрофії виявлялося рівномірне, але виражене
потовщення м’якотканинної оболонки з щільністю + (30... 35) од. Х. Часто на
тлі цих патологічних мас були більш щільні + (45... 55) од. Х включення
(згустки гною або крові після пункцій). При фіброзі рентгенівська щільність
підвищувалася до + (50...65) од. Х.
За допомогою КТ у хворих ХПГ при описаної клінічній картині
ідентифіковані патологічні зміни слизової оболонки верхньощелепних та
інших навколоносових пазух (рис. 3.10 - 3.13):
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пристіночне потовщення слизової оболонки пазух гратчастої кістки,
лобних пазух (у 31 хворого);
наявність рідинного вмісту в верхньощелепних пазухах (у 8 хворих);
відстань від коренів премолярів, молярів і наконечників імплантів до
слизової оболонки верхньощелепних пазух становило 1,0-1,9 мм у 23 хворих
і 0,6 - 0,9 мм - у 33 хворих.

Мал. 3.10. Хвора Б., 51 рік. Правобічний ХПГ.
Дентальна імплантація 14, 17 зуба

Мал. 3.11. Хворий С. 54 рік. Правобічний ХПГ.
Дентальна імплантація 15.
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Мал. 3.12. Хворий А., 41 рік. Лівобічний ХПГ.
Дентальна імплантація 25, 26.

Мал. 3.13. Хвора Б., 38 років. Лівобічний гайморит. Дентальна
імплантація 24, 25.
У 44,6% (25 хворих) спостережень на КТ томограмах ідентифікувалися
локальні

потовщення

слизової

оболонки

верхньощелепних

пазух

безпосередньо над внутрішньокістковими імплантами, що на думку
дослідників [64], однозначно вказує на одонтогенний генез запального
процесу.
Відзначено в 80,4% (45 хворих) спостереженнях ураження переважно
слизової оболонки нижньої і зовнішньої стінки верхньощелепної пазухи. При
цьому залучення в запальний процес слизової оболонки внутрішньої,
верхньої та задньої стінок верхньощелепної пазухи зафіксовано в 19,6% (11
хворих) спостережень. Така симптоматика описана і у хворих ХОГ [87,145].
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3.4. Характер патоморфологічних змін слизової оболонки
верхньощелепної пазухи при ХПГ в порівнянні з ХОГ
При вивченні цього блоку в нашу задачу входило вивчення характеру
запалення при ХПГ, оскільки запалення, вироблене в ході еволюції - це
типовий патологічний процес, в основі якого лежить місцева реакція
цілісного організму на дію шкідливого подразника, що виявляється на місці
пошкодження тканини або органу деструкцією клітин змінами кровообігу,
підвищенням судинної проникності в поєднанні з проліферацією [151].
Характер патоморфологічних змін слизової оболонки верхньощелепної
пазухи оцінити важко в зв'язку з відомими анатомічними особливостями
[160,173], тому за основу при вивченні різних видів хронічних одонтогенних
гайморитів, в тому числі і ХПГ, ми взяли вивчення структури слизової
оболонки і характеру ексудату за даними КТ навколоносових пазух і
лікувально-діагностичних

пункцій

пазухи

з

обов'язковими

денситометричним аналізом на КТ зображеннях і мікробіологічними
дослідженнями. Отримані дані відображені в таблиці 3.4.
Таблиця 3.6.
Характер патоморфологічних змін слизової оболонки
верхньощелепної пазухи
Патоморфологічні
зміни

Кількість пацієнтів
абс

%

Наявність і/або відсутність ексудата і його
характер
Відсутній

45

80,4

Серозний

6

10,7

Фібринозний

−

−

Геморрагічний

−

−

Слизовий

5

8,9
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Слизово-гнійний

−

−

Гнійний

−

−

Гнійнонекротичний
Разом:

−
−
56

100,0

По виду проліферації
Інтерстиціальна

−

−

Гранулематозна

−

−

Гіперпластична

45

80,4

Як видно з отриманих даних, при ХОГ превалюють ексудативні форми
запалення - 76-84% хворих, що узгоджується з результатами інших авторів
[195,201,202]. При ХПГ в 19,6% випадків спостерігалася ексудативна форма
запалення і в 80,4% - продуктивна.

Мал. 3.14 Хворий Г. 63 роки. Двосторонній хронічний ексудативний
одонтогенний гайморит (+ 25-27 од. Х).
При гострому запаленні на КТ зображеннях відзначається значне
потовщення слизової оболонки навколоносових пазух і порожнини носа. Її
рентгенівська щільність знаходиться в межах + 9-21 од. Х. Денситометричні
показники набряку слизової оболонки і рідини дуже близькі, тому їх
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диференціальна діагностика шляхом денситометрії утруднена. У цих
ситуаціях використовується введення в пазуху рентген контрастної речовини,
що поглинає рентгенівське випромінювання більшою мірою, ніж слизова
оболонка. Це дозволяє ідентифікувати контури патологічно зміненої слизової
оболонки; при наявності в пазусі рідини (слиз, гній) на томограмах
фіксується симптом тришаровості: вміст пазухи розділяється на 3 шари:
нижній (рентгеноконтрастна речовина), середній (рідина) і верхній (повітря,
що потрапляє в пазуху при пункції).
При поліпозно-гнійному ураженні пазух на КТ зображеннях виявляється
тотальне заповнення пазухи патологічним вмістом з щільністю 28-41 од. Х.
Часто на тлі цих патологічних мас є більш щільні (+46-58 од. Х) включення,
згустки гною або крові після неодноразових пункцій.
Наявність гнійного запалення (14 хворих/23,3% спостережень) в ВЩП
більш характерно для ранніх строків (до 1 року) після потрапляння в ВЩП
пломбувального матеріалу. Гнійний ексудат має рентгенівську щільність від
16 до 21-32 од. Х. Для більш пізніх строків захворювання характерний
продуктивний процес.
Фіброзний гайморит (2 хворих) розвивається, як правило [89], після
оперативних

втручань,

характерний

розростанням

в

ураженій

верхньощелепній пазусі сполучної тканини з подальшим фіброзом. На
томограмах визначається гетерогенне інтенсивне затемнення пазухи. КТ
виявляє тракційну деформацію ВЩП, наявність в її просвіті щільного
патологічного вмісту (+56-78 од. Х), кісткові остеопластичні зміни
(гіперостоз, шипи, щербини на внутрішній поверхні стінок ВЩП).
На томограмах вдається легко ідентифікувати ці зміни шляхом аналізу
рентгенівської щільності патологічно зміненої м’якотканинної оболонки при фіброзі вона підвищується до 50-60 од. Х, що значно перевищує
аналогічні показники у інших форм запальної реакції. Ремоделювання ВЩП
при фіброзі м’ягкотканинної внутрішньої оболонки не спостерігається. У всіх
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спостереженнях вона була збільшена незначно і вистилає закономірно всю
поверхню пазухи.
Наявність гнійного запалення в ВЩП більш характерно для ранніх
строків (до 1 року) після потрапляння в пазуху пломбувального матеріалу.
Для більш пізніх строків захворювання характерний продуктивний процес. У
8 (14,3%) хворих зміни в ВЩП носили мінімальний характер у вигляді
незначної інфільтрації прилеглої до місця розташування пломбувального
матеріалу слизової оболонки пазухи; у 11 (19,6%) - зміни в пазухах носили
характер значного потовщення слизової оболонки, як в місці розташування
пломбувального матеріалу, так і у інших стінок ВЩП; у 14 (25,0%) хворих
відзначалися значні зміни ВЩП з вираженим поліпозом, інфільтрацією,
потовщенням слизової оболонки, аж до повної облітерації просвіту ВЩП. У
4 хворих (6,7%) виражених змін слизової оболонки ВЩП відзначено не було.
ХОГ і ХПГ носять в обох випадках альтеративний характер, тобто при
цих типах запалення відбувається порушення структурної та функціональної
організації клітин і міжклітинної речовини тканин. Ми розглядаємо
досліджувану патологію з позиції ексудативного і проліферативного або
продуктивного запалення. Ексудативне запалення частіше супроводжує
гострі процеси, але зустрічається і при хронічних, зокрема, при ХОГ [64].
Продуктивне запалення характерно для хронічних процесів, як правило,
різних видів дистрофій.

3.5. Функціональний стан миготливого епітелію
В ході комплексного вивчення показників функціонального стану (часу
мукоциліарного транспорту і рН) слизової оболонки порожнини носа
отримані наступні результати (табл. 3.5).

77
Таблиця 3.7
Час мукоциліарного (МЦТ) слизової оболонки носа
№
п/п

Вік
Показники

Зрілий, II період

Похилий

1 контрольна група (n=12)
1
Час, хв
9,04±0,65
12,89±0,61
−
р11
<0,02
2
рН
7,28±0,03
7,26±0,03
>0,02
−
р22
>0,05
1 основна група (n=56)
>0,05
3
Час, хв
20,16±0,89
26,32±0,82
−
р33
<0,02
4
рН
6,92±0,05
6,89±0,05
<0,02
−
р44
>0,05
р13<0,02; р24<0,02
>0,05
Примітки: р11, р22, р33, р 44 - достовірність відмінності показника між
хворими однієї групи за віком; р13, р24- достовірність відмінності показника
між групами хворих.
Кількість імплантів на верхній щелепі не впливало на час мукоциліарного
транспорту.
3.6. Мікробіологічна характеристика хронічних
постімплантаційних гайморитів
Мета дослідження – аналіз таксономічного спектру мікробного
«пейзажу» слизової оболонки краніофаціальної області (порожнина носа,
вміст ВЩП) у пацієнтів з ХПГ ВЩП для підтвердження етіології цього
патологічного стану.
В ході проведення мікробіологічних досліджень в 1 основній і 2
контрольній групах було відповідно до класифікації Берджі (1997) виділено і
верифіковано близько 15 штамів бактерій і мікроскопічних грибів (табл. 3.8
та 3.9).
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Таблиця 3.8
Таксономічний спектр мікроорганізмів виділених у хворих з
риносинусогенними постімплантаційними ускладненнями
(основна група n=31)
Рід

Вид

Кількість ізольованих штамів

(відповідно до класифікації
Берджи,1997)

abc

%

± ∆ (95)

Staphilococcus

S. aureus

11

35.4

18.28-52.51

Streptococcus

St. epidermalis

13

41.3

23.68-58.91

Esherichia

E. coli

5

16

2.88-29.4

Klebsiella

K. spp.

2

6.4

2.35-15.15

Proteus

P. spp.

2

6.4

2.35-15.15

Pseudomonas

P. aeruginosa

1

3.2

3.09-9.49

Enterobacter

E. spp.

1

3.2

3.09-9.49

Candida

C. albicans

0

0

0
Таблиця 3.9

Таксономічний спектр мікроорганізмів виділених у хворих з
одонтогенними синусоназальними ускладненнями
(контрольна група n=30)
Рід

Вид

(відповідно до класифікації Берджи,1997)

Кількість ізольованих штамів
abc

%

± ∆ (95)

Staphilococcus

S. aureus

14

46,6

28,74-64,45

Streptococcus

St. epidermalis

2

6,6

2,28-15.48

Esherichia

E. coli

16

53,3

35,44-71.15

Klebsiella

K. spp.

2

6,6

2,28-15.48

Proteus

P. spp.

8

26,6

10,79-42.41

Pseudomonas

P. aeruginosa

1

3,0

3,10-9.10

2

6,6

2,28-15.48

P. peptococcus
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Moraxella

M. catarrhalis

3

10,0

0,73-20.73

Neiseria

N. flava.

1

3,2

3,28-29.91

Haemophilus

H. influenzae

1

3,3

3,09-9.69

Candida

C. albicans

6

20,0

5,68-34-31

Aspergillus

A. niger

2

6,6

2,28-15.48

4

13,5

1,27-25.73

Alternaria

Аналіз таксономічного спектру бактеріальних штамів у хворих з
постімплантаційними

і істинно одонтогенними гайморитами показав, що

при ХПГ в культуральних штамах превалюють (70%) сапрофітні або умовнопатогенні мікроорганізми: стафілококи, стрептококки в невисокому ступені
концентрації, що відносяться за класифікацією ВОЗ, до 1-ї групи
мікроорганізмів з низьким ступенем небезпеки. З середовища накопичення в
незначній кількості були культивовані ешеріхії – в 5 випадках, клебсієли – в
2, протеї, синьогнійна паличка – в 1, ентеробактерії – в 1.
У випадку гаймориту банальної одонтогенної етіології (при наявності
хронічного

поширеного

каріозного

процесу,

пульпіту,

періодонтиту,

перебуванні пломбувального матеріалу в пазусі і т.д.) мікробіологічний склад
виявився

набагато

різноманітнішим

і

був

представлений

рядом

мікроорганізмів (табл. 3.6), не характерних для верхніх дихальних шляхів.
Середнє мікробне навантаження у хворих основної і контрольної груп також
відрізнялось майже вдвічі – 1,29 і 2,94, відповідно. Навантаженість
грибковою флорою в контрольній групі – несуттєва.
Однак, як демонструють статистичні розрахунки, основна і контрольна
групи статистично достовірно не відрізняються, довірчі інтервали (табл. 3.10)
не перекриваються, достовірність розбіжності χ2 – до 18,4, тобто результат –
високо достовірний з похибкою менше 1%.
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Таблиця 3.10
Достовірність розбіжності між основною та контрольною групою
Кількість
Рід

Вид

(відповідно до класифікації

Кількість

Критерій

ізольован ізольованих розбіжності

Достовір
ність

их штамів

штамів 2

розбіжно

1 основна

контрольна

сті

група

група

abc

%

abc

%

χ2

р

Берджи,1997)
Staphilococcus

S. aureus

11

35.4

14

46,6

0,39

0,530

Streptococcus

St. epidermalis

13

41.3

2

6,6

8,41

0,004

Esherichia

E. coli

5

16

16

53,3

7,77

0,005

Klebsiella

K. spp.

2

6.4

2

6.6

0,00

1,000

Proteus

P. spp.

2

6.4

8

26,6

3,19

0,007

Pseudomonas

P. aeruginosa

1

3.2

1

3,0

0,00

1,000

Candida

C. albicans

0

0,0

2

6,6

3,81

0,050

1

3,2

17

56,6

18,40

0,00001

Інші

Для решти груп мікроорганізмів довірчі інтервали частоти висівання
перехрещуються, а величини χ2 – нижче допустимої в медико-біологічних
дослідженнях норми (3,841), тобто розбіжність – статистично недостовірна.
Варто зазначити також виявлену розбіжність мікробних біоценозів в
основній і контрольних групах у відношенні домінантних та мінорних
компонентів. В основній групі статистично достовірно і явно домінувала
сапрофітна флора, субдомінантна частина – умовно-патогенна флора. Інші
види мікробів були представлені мікробними компонентами, в 9,6% випадків
посіви були стерильні (табл. 3.11).
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Таблиця 3.11
Результат аналізу виділених мікробних асоціацій
в основній і контрольній групах
Кількість

Критерій

Достові

компо-

Кількість пацієнтів і частота випадків

достовірнос

рність

нентів

виділення

ті

розбіж-

розбіжності

ності

χ2

р

асоціації
Основ

Контроль
%

на
група

±∆

на група

(95)

(n=30)

1,16-

0

2,30

0,13

0

13,59

0,002

0

0,95

31,45

0,00001

1,33

0,25

%

±∆
(95)

(n=31)
4

4

13

24,8
3

2

13

6

1

54,

37,28-

8

72,32

19,

5,4-

3

33,19

3,2

2,99-

1
0х

3

7

0,77-

9,0339,7

23

9,39
9,6

24,4

76,6 61,4591,74

0

19,97
0х – мікроорганізми не виявлені
В контрольній групі домінувала атипова для верхніх дихальних шляхів
флора (нейсерії, протей, кишкова паличка, синьогнійна паличка і т.д.).
В більшості випадків в основній групі (табл. 3.11) висівались мікробні
асоціації від 2 до 4 компонентів, в контрольній групі – монокультура (76,6%),
довірчі інтервали з частотами виділення інших асоціацій не перекриваються
(в контрольній групі 1-2-компонентні асоціації). Видова різноманітність
мікроорганізмів основної групи значно нижча, ніж в контрольній, що
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свідчить про відносну стабільність мікробного біоценозу. В контрольній
групі біоценоз – нестабільний, що може призвести до зміни домінуючих
штамів. З нашої точки зору, особливий інтерес представляють результати
дослідження

чутливості

виділеної

мікрофлори

до

основних

груп

протимікробних препаратів та антибіотиків.
За нашими даними, в основній групі культивована флора була чутлива
у високому ступені (+++, ++) практично до всіх груп

доступних і широко

розповсюджених антибіотиків і протигрибкових засобів, які існують на
фармакологічних ринках країни (наприклад, +++ до аміногликозидів,
макролідів, ++ до цефалоспоринів І і ІІ покоління, тетрациклінів). При
визначенні мікробної чутливості висіяної культивованої флори в контрольній
групі

(банальні

одонтогенні

гайморити)

найбільша

антибактеріальна

чутливість відмічалась до фторхінолонів, до цефалоспоринів ІІІ і ІV
покоління (++++), карбопенемів, поліміксинів (+++) і повна резистентність –
до антибіотиків філогенетично більш ранніх груп антибіотиків. Ця обставина
може служити зразковим доказом відсутності назокоміальності в етіології
постімплантаційних гайморитів.
3.7. Системні реакції імунітету у хворих з хронічним
постімплантаційним гайморитом
Відмінності клінічної картини ХПГ від загострення ХОГ викладені в
окремих дослідженнях [47], однак суттєвих відмінних патогенетичних
факторів у розвитку ХПГ знайдено не було. Дослідження стану імунних
механізмів захисту верхніх дихальних шляхів при запальних захворюваннях
в системному та локальному аспекті може не тільки сформувати нові погляди
на патогенез ХПГ, але і сприяти розробці більш ефективних методів
комплексного лікування [3,49,59,75]. При визначенні імунного статусу
хворих гайморитом різного генезу обстежено по 10 чоловік з загостренням
ХОГ та ХПГ, 12 практично здорових людей аналогічного віку з 1
контрольної групи (К). З показників системного імунітету визначали вміст в
сироватці крові імуноглобулінів класів М, G, A, антитіл до протеогліканів
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клебсієли,

протеїну

А

золотистого

стафілокока,

стрептолізину-О

гемолітичного стрептококу, рівню ЦІК і активності одного з лімфокінів фактора гальмування міграції лейкоцитів - LIF, вмістом цитокінів ІЛ-1
(прозапальний) та ІЛ-10 (протизапальний інтерлейкін). Визначено вміст
імуноглобулінів різних класів в сироватці крові 2 груп хворих і практично
здорових волонтерів (табл. 3.12).
Таблиця 3.12
Вміст імуноглобулінів в сироватці крові
Групи
IgM
IgG
IgA
К
1,25 (0.7-1,5)
10,4 (7-12)
1,3 (1,0-2)
ХОГ
2,45 (1,7-3,2)*
13,2 (10-15)
2,7 (1,9-3,5)*
ХПГ
2,15 (0,9-2,4)
8,8 (6,1-11)
1,85 (1,4-2,9)
* - статистично значимо по відношенню до контролю (р <0,05).
У хворих ХОГ на відміну від пацієнтів з ХОГ виявляється підвищений
вміст крупнодисперсних імуноглобулінів в сироватці крові (М і А класів),
що, в свою чергу, свідчить про посилення антигенного навантаження, якої
безумовно є патогенні інфекти [5,10].
Вміст імуноглобулінів класу Е в сироватці крові хворих обох груп
практично не відрізнялося від значень у контрольній групі (табл. 3.13), тоді
як концентрація циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в обох групах була
достовірно вищою в порівнянні з контролем. Ці дані свідчать про посилення
механізмів зв'язування антигену при можливій бактеріемії і активації
факторів іммунопатологічної спрямованості, що сприяють пролонгації
запалення [85].
Таблиця 3.13
Вміст ЦІК і імуноглобуліну Е в сироватці крові
Групи

IgЕ

ЦІК

К
42,2 ( 10-65)
9,6 ( 0-28)
ХОГ
74,5 (10- 90)
21,8* (11-46)
ХПГ
55,2 (45-80)
50,6* (40-69)
* - статистично значимо по відношенню до контролю (р < 0,05).
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Подальші дослідження присвячені визначенню в сироватці крові антитіл
до найбільш імовірних в етіологічному плані мікроорганізмам - протеїну А
золотистого стафілокока, протеогліканам клебсієли пневмонії, стрептолізинО гемолітичного стрептокока (табл. 3.14). Істотне підвищення рівня антитіл
до зазначеного антигену до протеїну А (р <0,02) виявлено у хворих з
загостренням ХОГ. Аналогічна достовірна тенденція була відзначена і в
відношенні протеогліканів клебсієли і стрептолізин-О. Можна вважати, що
збільшення титрів антитіл до кількох антигенів патогенних мікроорганізмів
свідчить про мікст-інфікування слизових оболонок порожнини носа і
дозволяє говорити про недостатність факторів імунітету.
Таблиця 3.14
Логарифми титрів (Lg2) антитіл до мікробних антигенів
в сироватці крові
Групи
Протеїн-А
Протеоглікан Стрептолізин-О
К
4,0(1-5)
2,6
и (1-4)
МЕ 64,6(0-125)
ХОГ
6,85(5-8)*
6,2( 5-8)*
355,5(255ХПГ
2,3 (0-4)
2,8 (0-4)
105,5
(62-250)
625)*
* - статистично значимо по відношенню до контролю (р <0,05).
Окремими є дослідження за змістом цитокінів в сироватці крові [3,49].
На малюнку 3.14 представлені дані за вмістом в сироватці крові фактора
інгібіції міграції лейкоцитів і показано, що у хворих ХОГ має місце не
інгібіція міграції клітин, а активація їх міграції, тобто в цьому випадку
проявлявся ефект хемокінового характеру.
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Мал. 3.15. Вміст фактора гальмування міграції лейкоцитів (LIF) в
сироватці крові хворих: К 1,0 (0,9-1,3); ХОГ - 1,6 * (1-2); ХПГ -1,2 (0,8-1,4). *
Р <0,05 до контролю.
Визначення в сироватці крові прозапальних цитокінів (ІЛ-1) та ІЛ-10
(протизапальний цитокін) показало достовірне збільшення вмісту ІЛ-1 у
хворих ХПГ (р <0,05), а також тенденцію (р <0,1) до збільшення і
протизапального ІЛ-10 (мал.3.15).

Рис.3.16. Вміст прозапальних цитокінів ІЛ-1 і протизапального ІЛ-10 в
сироватці крові хворих.

86
Достовірно щодо вмісту ІЛ-1 при ХПГ по відношенню до контролю і
ХОГ (р<0,02). Це підтверджує думку про високу діагностичну цінність
визначення цієї групи цитокінів [49].
3.8. Обговорення отриманих результатів
При відносній новизні дослідження ХПГ адекватне порівняння і
обговорення отриманих результатів проблематично і обмежена порівнянням
з відомими матеріалами по одонтогенним хронічним гайморитам.
За даними [69,76] в зв'язку з латентним перебігом і нетиповою
симптоматикою при хронічному одонтогенному гаймориті у 68,2% хворих
спостерігалася періодична закладеність носа; у 38,8% хворих - слизові або
слизово-гнійні виділення з носа; у 23,5% - біль в проекції верхньощелепної
пазухи; у 14,1% - періодичний головний біль; у 0,58% - субфебрильна
температура тіла, що ускладнювало своєчасну діагностику і лікування, при
патологічних змінах периапікальних тканин в області молярів верхньої
щелепи доцільно дослідження навколоносових пазух.
Згідно з результатами [78] найбільш часто пломбувальний матеріал
потрапляє в верхньощелепну пазуху при пломбуванні 1 - 48,11 ± 1,34% і 2
моляра - 14,82 ± 2,19%, зуба I мудрості 6,44 ± 1,22%, 1 премоляра, ікла і 2
премоляра відповідно в 16,35 ± 0,29, 4,58 ± 1,09 і 3,26 ± 1,16% випадків. У
наших термографічних дослідженнях найчастіше фіксувалася виражена
гіпертермія саме в проекції внутрішньокісткових імплантатів на місці цих
зубів.
У розпізнаванні патології верхньощелепних пазух особливо інформативні
КПКТ і МСКТ. КТ дозволяє точно визначити характер, поширеність
патологічного процесу і ступінь залучення кісткових і м'яких тканин
межуючих областей. У хворих ХПГ КТ візуалізує повну картину
захворювання [97]. Променева діагностика уражень навколоносових пазух
заснована на патоморфологічних змінах в них. У хворих ХПГ виявлена
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відносно висока частота кишень верхньощелепної пазухи - 53,6% (30
спостережень), в контрольній групі - 8,3% (1 спостереження).
За допомогою КТ лицьового скелета вдається зафіксувати більшість
патоморфологічних змін, що виникають при запаленні навколоносових пазух
і диференціювати їх один від одного. При цьому інформативність КТ
перевищує інформативність традиційних рентгенівських методик.
У дослідженні [42] встановлено, що після 60 років підвищення крихкості
кісткової

тканини

в

області

задньої

межі

природного

отвору

верхньощелепної пазухи знижує «хірургічну безпеку» цієї зони. Певною
мірою це верифікується і нашими даними по денситометрії кісткової тканини
і критично мінімальниою відстанню від коренів премолярів і молярів до
слизової оболонки верхньощелепних пазух (0,60 - 0,99 мм). Більшість
дослідників погоджуються з тим, що в області верхньої щелепи після
видалення зуба поза альвеоли має бути від 3 до 5 мм здорової кістки, яка
дозволить забезпечити надійний, щільний контакт апікальної частини
імплантату

з

усіма

стінками

лунки

і

безпечну

відстань

до

дна

верхньощелепної пазухи [46, 48].
Дослідження

мікробного

складу

і

антибактеріальної

чутливості

мікрофлори при постімплантаційному гаймориті дозволяють зробити
наступний

висновок.

Переважання

умовно-патогенної

мікрофлори

в

мінорних концентраціях, а іноді і стерильність посіву при наявності
патологічного ексудату в верхньощелепній пазусі з постімплантаційною
хворобою свідчить про наявність дебюту дистрофічних процесів в тканинах
верхньої щелепи з порушенням мукоциліарного транспорту і приєднанням
вторинної мікрофлори в стадії розпалу захворювання. На користь цього
висновку свідчить і виявлене нами достовірне зниження рентгенівської
щільності кісткових тканин верхньої щелепи, яке практично завжди
асоційоване з дистрофічними процесами. Доцільно в зв'язку з цим згадати
дослідження хронічних одонтогенних (ускладнений карієс, чужорідне тіло в
верхньощелепної

пазухи,

перфорація

дна

верхньощелепної

пазухи)
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верхньощелепних синуситів [140]. При мікробіологічному аналізі (матеріал
забирався на тлі хронічного процесу без ознак загострення) отримані
наступні результати: Streptococcus species виявлено у 21,5% пацієнтів,
Pseudomonas aeruginosa - у 15,0% пацієнтів, Haemophilus influenza - у 12,1%
пацієнтів, Staphylococcus aureus - у 10,3% пацієнтів, Moraxella catarrhalis - у
3,8% пацієнтів, Peptostreptococcus spp. - у 3,7% пацієнтів, Microaerophilic
streptococci - 1,9% пацієнтів, Fusobacterium spp. - у 1,9% пацієнтів, гриби роду
Aspergillus - у 5,6% пацієнтів, Candida - у 11,2% пацієнтів. Зростання
мікрофлори у 14,0% пацієнтів не виявлено.
Згідно з дослідженням [23] в розвитку хронічного одонтогенного
перфоративного верхньощелепного синуситу в ранні періоди захворювання
найбільше значення належить представникам одонтогенного походження, що
відносяться до родів Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus в асоціації з
представниками рядів Klebsiella, Pseudomonas, Neisseria, що мають риногенне
походження. За даними [123] при хронічних одонтогенних гайморитах у
вмісті порожнини є мікроорганізми, серед них St. Epidermidis (106 / ml), St.
aureus (108 / ml), Еnterococcus (105 / ml), St. salivarius (105 / ml), St. Pyogenes
(106 / ml), St. mitis (107 / ml), S. haemoliticus (105 / ml).
Якісний склад мікроорганізмів безпосередньо залежить від локалізації
патологічного процесу. На підставі отриманих даних встановлено, що
мікрофлора кожного відділу ураженого гнійно-запальним процесом органу,
має сувору специфічність. Зазначений факт може бути пояснений з одного
боку відмінністю ступеня вираженості природної аерації і вторинної
контамінацією транзиторною мікрофлорою (слизова оболонка порожнини
носа і ВЩП), а з іншого боку - особливостями анатомічної будови ураженого
гнійно-запальним процесом органу.
За результатами досліджень, встановлено, що на слизовій оболонці
порожнини носа в умовах активного гнійно-запального процесу в порожнині
носа і навколоносових пазухах персистують асоціації мікроорганізмів,
представлені

як

численними

представниками

умовно-патогенної
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транзиторної

мікрофлори

(3

і

більше

видів),

так

і

патогенними

мікроорганізмами, безпосередньо ініціювали патологічний процес, які
висіваються в титрі, істотно переважаючому транзиторні бактерії. Цей факт
необхідно враховувати при інтерпретації результатів мікробіологічного
дослідження.

Необхідно

мікробіологічного

відзначити,

дослідження,

що

що
не

в

даний

носить

час

кількісний

результат
характер

(виконаний без визначення титру мікроорганізмів) може бути розцінений
лише як скринінгової методики, що дозволяє отримати загальне уявлення про
характер патологічного біоценозу. При цьому абсолютно неприпустимо
призначення етіотропної антибактеріальної терапії за результатами цієї
методики. Так, при одонтогенному процесі в порожнині ВЩП істотно
превалюють облігатно-анаеробні патогени, які висівали в 56,9% випадків.
При цьому на частку Peptostreptococcus spp. довелося 18,6%, Peptococcus spp.
висівали в 16,8% випадків, Fusobacterium spp. в 11,9%, Bacteroides spp. в 9,6%
[47].
Технології ДІ припускають і виникнення ускладнень не тільки в м'якій і
кістковій тканинах щелепи, а й в найближчих анатомічних структурах,
зокрема, в навколоносових пазухах. Частота виникнення таких ускладнень у
вигляді ХПГ становить від 24 до 34% [47,54].
Дослідження свідчать про те, що патологічні процеси в верхньощелепній
пазусі з різним патогенезом мають і різний імунологічний супровід в
системному імунітеті [188]. У хворих з ХОГ має місце більш активна
стимуляція антитілогенезу, особливо антимікробного, ніж при ХПГ, що
дозволяє припускати, що запальний процес при ХПГ має характер
травматичного запалення для якого більш характерна фаза альтерації і
мінімум токсичних впливів. Наряду з цим при ХПГ також є виражений
імунологічний компонент у вигляді підвищеного вмісту прозапальних
цитокінів в крові. При загостренні ХОГ має місце активація антимікробного
антитілогенезу, підвищений вміст прозапальних цитокінів інтерлейкіну-1,
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лімфокінів типу LIF, підвищення концентрації імуноглобулінів класів М і А
[188].
При ХПГ імунологічний антиінфекційних компонент в крові виражений
незначно, проте рівень прозапальних цитокінів достовірно вище, ніж в
контролі.
Більш активна стимуляція антитілогенезу, особливо антимікробного, у
хворих з гострим бактеріальним синуситом, в порівнянні з ХПГ, дозволяє
припускати, що запальний процес при ХПГ має характер травматичного
запалення, що в свою чергу вимагає нових підходів до лікування синуситу на
основі ускладнень після ДІ.
Показники функціонального стану слизової оболонки порожнини носа
(кислотно-основна рівновага, час мукоциліарного транспорту, температура,
частота биття війок і температура порожнини носа) відіграють важливу роль
у підтримці гомеостазу в порожнині носа, порушення яких є пусковим
механізмом запальної патології верхніх дихальних шляхів [35] . Згідно [80] в
нормі кислотно-основна рівновага носового секрету відповідає слаболужній
реакції і середнє значення становить 7,25 ± 0,3; час мукоциліарного
транспорту - 12,3 ± 0,5 хв; частота биття війок - 7,6 ± 0,2 Гц; температура 33,7 ± 1,4 С. У хворих на гострий риніт зрушення кислотно-лужної рівноваги
носового секрету відбувається в кислу сторону 7,06 ± 0,01; час
мукоциліарного транспорту - 18,5 ± 1,0 хв; частота биття війок - 6,3 ± 0,1 Гц;
температура - 33,5 ± 0,3 С °; у хворих на хронічний риніт зрушення кислотнолужної рівноваги носового секрету відбувається в лужну сторону, при цьому
більш виражені зміни функціонального стану слизової оболонки порожнини
носа відбувається у хворих гіпертрофічним ринітом (рН - 7,51 ± 0,06; час
мукоциліарного транспорту - 31 ± 1 , 5 хв; частота биття війок - 4,2 ± 0,5 Гц;
температура - 35,4 ± 1,40С). У пацієнтів з гнійним гаймороетмоідитом
відбувається зміщення кислотно-лужної рівноваги в кислу сторону, при
цьому найбільш виражені зміни функціонального стану слизової оболонки
порожнини носа характерно для хворих із загостренням хронічного гнійного
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гаймороетмоідиту (рН - 6,89 ± 0,02; час мукоциліарного транспорту - 35,8 ±
1,0 хв; частота биття війок -3,3 ± 0,1 Гц; температура - 32 ± 0,9 С °). У хворих
атрофічним ринітом відбувається виражене зміщення кислотно-лужної
рівноваги носового секрету в кислу сторону і значне порушення
мукоциліарного кліренсу слизової оболонки порожнини носа [80].
У наших дослідженнях показники функціонального стану слизової
оболонки: для зрілого віку II періоду норма - рН - 7,28 ± 0,03; час
мукоциліарного транспорту - 9,04 ± 0,65 хв, для хворих з ХПГ - рН - 6,92 ±
0,05; час мукоциліарного транспорту - 20,16 ± 0,89 хв. Для літнього віку
норма - рН -7,26 ± 0,03; час мукоциліарного транспорту - 10,89 ± 0,71 хв, для
пацієнтів з благополучним перебігом після ДІ - рН - 7,02 ± 0,04; час
мукоциліарного транспорту - 16,63 ± 0,83 хв., для хворих з ХПГ - рН - 6,89 ±
0,05; час мукоциліарного транспорту - 26,32 ± 0,92 хв. З віком відбувається
збільшення часу МЦТ [42,61], що відзначено і в нашому дослідженні. Для
зіставлення наведемо дані інших дослідників: медіана часу МЦТ склала 19,0
хв. для осіб молодого і середнього віку і 25,6 ± 3,78 хв. для осіб літнього і
похилого віку [42]; час МЦТ клінічно здорових добровольців (n = 12) - 6,67 ±
0,72 хв. [13]; у хворих на хронічний риносинусит середня швидкість
мукоциліарного транспорту знижена в порівнянні з нормою: при гнійному
риносинуситі на (5.0 мм/хв) - 52%, при поліпозному риносинуситі на 42%,
при полипозно-гнійному риносинуситі на 58% [62].
Для контролю час мукоциліарного транспорту досліджували на 52
клінічно здорових добровольцях, отриманий показник - 6,67 ± 0,72 хв.
прийняли за норму [13].
У пацієнтів з хронічним одонтогенним верхнещелепним синуситом під
дією місцевої імунотерапії циклофероном у виділеннях верхньощелепного
синуса наростає активність (в 1,2 рази) і інтенсивність фагоцитозу (в 2 рази),
фагоцитарне число нейтрофілів; в 1,1 раз збільшується вміст нейтрофільних
позаклітинних пасток; нормалізуються рівні РАІЛ, ІЛ-8, ІЛ-1β, посилюється
інтефероногенез (ІФ-α – в 2 рази, ІФ-γ – в 5 разів), нормалізується вміст
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нейтрофілів, в 1,3 рази підвищується концентрація ІЛ-1β і в 1,5 рази
знижується рівень РАІЛ [83].
Описуючи ХПГ в рамках самостійної нозологічної форми, зазначимо
основні елементи семіотики:
 внутрішньокісткові імпланти верхньої щелепи (100,0%);
 наявність в анамнезі до проведення ДІ патології навколоносових пазух
(73,2%); в період загострення характерні виділення з носа (100,0%),
утруднене дихання через ніс (100,0%), набряклість і гіперемія слизової
оболонки носових ходів (100,0%), відчуття тиску в ділянці перенісся, яке
збільшується при нахилі голови (100,0%), субфебрильна температура
(57,1%), гіперестезії в проекції верхньощелепної пазухи (51.8%);
 висока частота карманів верхньощелепної пазухи - 53,6%;
 критично тонка кісткова пластинка (0,6 - 0,9 мм) над наконечником
імпланта (58,9%);
 типи якості кістки по C. Mich D3 і D4 (частота 46,43% і 32,14%
відповідно);
 рутинна КТ і термографічна семіотика гаймориту і дакріоциститу на тлі
варіабельної варіантної анатомії верхньощелепної пазухи;
 рентгенологічні ознаки остеопорозу: остеопоротична гіподенсність
кісткових тканин верхньої щелепи, крупнопетлистий малюнок кістки
внаслідок

розсмоктування

окремих

кісткових

балок

і

збільшення

кістковомозкових просторів; потоншання кортикального шару кістки через
розсмоктування

в

ньому

кісткових

елементів;

підкресленість

країв

кортикального шару навколо всієї кістки;
 порушення мукоциліарного транспорту;
 переважання умовно-патогенної флори в мінорних концентраціях, а
іноді і стерильність посіву при наявності ексудату в верхньощелепній пазусі;
 виражений імунологічний компонент у вигляді підвищеного вмісту
прозапальних цитокінів в крові.
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РОЗДІЛ IV
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ
ПОСТІМПЛАНТАЦІЙНИХ ГАЙМОРИТІВ
4.1. Експериментальне обґрунтування застосування імунотропних
засобів при лікуванні хворих на хронічний постімплантаційний
гайморит
ХПГ розвивається як наслідок внутрішньокісткового дентального
протезування альвеолярного відростка верхньої щелепи. Як показали клінічні
спостереження [3,8] в основі процесу патогенезу первинно лежить не
банальне інфікування синуса і ініціація гострого, підгострого і/або
хронічного запалення, а значущий місцевий імунологічний конфлікт. В
даний час все більше визнання отримує локальна іммунофармакотерапія, в
якій основним напрямком є використання препаратів з найменшою кількістю
негативних впливів і великим спектром терапевтичної дії на структурні
основи мукозального імунітету [133,138].
У зв'язку з цим, пошук ефективних препаратів для цілей локальної
імуномодуляції і ефективної терапії запальних захворювань верхніх
дихальних шляхів залишається актуальним завданням експериментальної і
клінічної отоларингології. В Україні синтезований препарат ММТТ, що
володіє властивостями вираженого мембранокорректора з гепатотропною і
імуномодулюючою дією при загальному застосуванні [91,103]. Було
доцільним дослідити дію препарату на клітини лімфоїдного ряду для
обґрунтування місцевої фармакотерапії ХПГ.
ММТТ

-

препарат,

що

має

виражену

мембраностабілізуючу,

антиоксидантну, репаративну та імуномодулюючу активність [59,88,91,103].
Виконує деяку протиішемічну дію. ММТТ має виражену гепатопротекторну
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активність,

перешкоджає

руйнуванню

гепатоцитів

і

стимулює

їх

регенерацію, сприяє зниженню поширення некрозу і жирової інфільтрації
печінки. ММТТ нормалізує білковий, пігментний, вуглеводний і ліпідний
обмін в гепатоцитах. Покращує реологічні властивості крові за рахунок
активації фібринолітичної системи. Має деяку жовчогінну дію і нормалізує
склад жовчі. Механізм дії ММТТ пов'язаний зі здатністю препарату
підсилювати компенсаторну активацію анаеробного гліколізу, а також
активувати

процеси

окислення

в

циклі

Кребса

без

зміни

внутрішньоклітинного фонду АТФ. За рахунок тіолу сірки і третинного азоту
- молекул, що входять до ММТТ, проходить активація антиоксидантної
системи, що призводить до зниження негативного впливу вільних радикалів,
а також інтенсивності процесів перекисного окислення і утворення вільних
іонів кисню. При пероральному застосуванні ММТТ добре абсорбується,
біодоступність досягає 53%. При одноразовому пероральному застосуванні
пік плазмової концентрації ММТТ досягається протягом 1,6 годин, при
внутрішньом'язовому веденні - 0,84 години, внутрішньовенному введенні 0,1 години. Період напіввиведення становить близько 8 годин. ММТТ
накопичується в тканинах нирок і в незначній мірі в тканинах легенів, товстої
кишки, серця і селезінки [74].
У наших дослідженнях для інтраназального введення використана
лікарська форма очні краплі 1% ММТТ - препарату, який володіє
антиоксидантною

і

репаративною

активністю,

а

також

має

деяку

протизапальну дію. ММТТ активує антиоксидантну систему ферментів,
зменшує пошкодження клітин вільними радикалами і перекисних сполуками,
покращує кровообіг в ішемізованих ділянках очей, зменшує інтенсивність
запальних і нервово-трофічних процесів. ММТТ стимулює репаративні
процеси, стимулює відновлення чутливості рогівки, знижує ризик розвитку
ускладнень, а також покращує функціональні показники м'яза акомодації і
центральних відділів сітківки.
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Показання до застосування 1. Очні краплі 1% ММТТ рекомендується
застосовувати при травматичних і опікових ураженнях очного яблука, в
комплексній терапії запально-дистрофічних захворювань рогівки і вірусного
кон'юнктивіту.

Очні

краплі

ММТТ

можуть

застосовуватися

як

профілактичний засіб у пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку астенопії,
запальних захворювань очей, а також синдрому сухого ока. Краплі ММТТ
призначені для внесення в кон'юнктивальний мішок.
Побічна дія

2

[74]. Очні краплі 1% ММТТ зазвичай добре переносяться

пацієнтами.
Аскорбінова кислота (гамма-лактон 2,3-дегідро-L-гулоновой кислоти) органічна сполука з формулою C6H8O6, є одним з основних речовин в раціоні
людини, яка необхідна для нормального функціонування сполучної і
кісткової тканини. Лікарський засіб, що володіє активністю вітаміну С, надає
Виноска

1

Тіотріазолін в рамках інших лікарських форм застосовується в комплексному лікуванні

хронічних гепатитів (в тому числі вірусних [74]), алкогольної хвороби печінки, фіброзу і цирозу печінки у
комплексному лікуванні ішемічної хвороби серця (в тому числі аритмій, стенокардії, інфаркту міокарда та
постінфарктний кардіосклероз), функціональних захворювань серця (в тому числі нейроциркуляторна
дистонія), гострого панкреатиту [74]. У вигляді супозиторіїв препарат застосовується ректально при
запальних і ерозивних ураженнях слизової оболонки прямої і сигмоподібної кишки, а також анальної
області; вагінально - при запальних і ерозивних процесах піхви та шийки матки, а також для прискорення
епітелізації при порушеннях цілісності слизових оболонок після діатермокоагуляції і кріотерапії, а також
після гінекологічних операцій [74]. У вигляді мазі ММТТ застосовується для лікування ран, які повільно
гояться, гранулюють і епітелізіруются; пролежнів; трофічних виразок; при псоріазі; пародонтиті та виразках
слизової оболонки ротової порожнини і ясен [74].
Виноска 2Аллергічні реакції і з боку шкірних покривів - рідко (менше 1%) висипання на шкірі,
свербіж, гіперемія шкіри, лихоманка поодинокі випадки - набряк Квінке, кропив'янка та анафілактичний
шок (один випадок за час спостереження). З боку травної системи - вкрай рідко нудота, блювота, здуття
живота, сухість у роті (переважно в осіб похилого віку). З боку нервової системи - вкрай рідко загальна
слабкість, запаморочення і шум у вухах (переважно в осіб похилого віку). З боку серцево-судинної системи вкрай рідко (у осіб похилого віку) тахікардія і артеріальна гіпертензія (один випадок за період
спостереження). З боку дихальної системи - у осіб похилого віку задишка (один випадок за період
спостереження) і задуха (один випадок за період спостереження). Зміни в лабораторних аналізах - при
передозуванні підвищення концентрації в сечі калію і натрію.
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метаболічну дію, не утворюється в організмі людини, а надходять лише з
їжею. Бере участь у регулюванні окислювально-відновних процесів,
вуглеводного обміну, згортання крові, регенерації тканин; підвищує стійкість
вітамінах B1, B2, А, Е, фолієвої кислоти, пантотенової кислоти. Бере участь у
метаболізмі фенілаланіну, тирозину, фолієвої кислоти, норадреналіну,
гістаміну, заліза, утилізації карбогідратів, синтезі ліпідів, протеїнів,
карнітину,

імунних

реакціях,

гидроксилюванні

серотоніну,

підсилює

абсорбцію негемінового заліза. Регулює транспорт іонів водню в багатьох
біохімічних

реакціях,

поліпшує

використання

глюкози

в

циклі

трикарбонових кислот, бере участь в утворенні тетрагідрофолієвої кислоти і
регенерації тканин, синтезі стероїдних гормонів, колагену, проколагену.
Підтримує колоїдний стан міжклітинної речовини і нормальну проникність
капілярів (пригнічує гіалуронідазу). Активує протеолітичні ферменти, бере
участь в обміні ароматичних амінокислот, пігментів і холестерину, сприяє
накопиченню в печінці глікогену. За рахунок активації дихальних ферментів
у печінці посилює її дезінтоксикаційну і білковоутворюючу функції,
підвищує синтез протромбіну. Поліпшує жовчоутворення, відновлює
зовнішньосекреторну

функцію

підшлункової

залози

і

інкреторну

-

щитовидної. Регулює імунологічні реакції (активує синтез антитіл, С3компонента комплементу, інтерферону), сприяє фагоцитозу, підвищує
опірність організму інфекціям. Гальмує вивільнення і прискорює деградацію
гістаміну, пригнічує утворення простагландинів та інших медіаторів
запалення і алергічних реакцій.
Фармакокінетика [74]. Зв'язок з білками плазми - 25%. Концентрація
аскорбінової кислоти в плазмі в нормі становить приблизно 10 - 20 мкг / мл,
запаси в організмі - близько 1,5 г при прийомі щоденних рекомендованих доз
і 2,5 г при прийомі 200 мг/добу. Легко проникає в лейкоцити, тромбоцити, а
потім - в усі тканини; найбільша концентрація досягається в залозистих
органах, лейкоцитах, печінці та кришталику ока; депонується в задній частці
гіпофіза, корі надниркових залоз, очному епітелії, проміжних клітинах
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сім'яних залоз, яєчниках, печінці, селезінці, підшлунковій залозі, легенях,
нирках, стінці кишечнику, серці, м'язах, щитовидній залозі; проникає через
плаценту. Концентрація аскорбінової кислоти в лейкоцитах і тромбоцитах
вище, ніж в еритроцитах і в плазмі. При дефіцитних станах концентрація в
лейкоцитах знижується пізніше і більш повільно і розглядається як
найкращий

критерій

оцінки

дефіциту,

ніж

концентрація

в

плазмі.

Метаболізується переважно в печінці в дезоксіаскорбінову і далі в
щавлевооцтову і дикетогулонову кислоти. Виводиться нирками, з потом,
грудним молоком у вигляді незмінного аскорбату та метаболітів. При
призначенні високих доз швидкість виведення різко посилюється. Куріння і
вживання

етанолу

прискорюють

руйнування

аскорбінової

кислоти

(перетворення в неактивні метаболіти), різко знижуючи запаси в організмі.
Виводиться при гемодіалізі.
Показання до застосування [74]: лікування гіпо- та авітамінозу C (при
необхідності швидкого поповнення вітаміну С і неможливості перорального
застосування). Клінічні ситуації, пов'язані з необхідністю додаткового
введення аскорбінової кислоти, включаючи парентеральне харчування,
захворювання шлунково-кишкового тракту (персистуюча діарея, резекція
тонкого

кишечника,

виразка,

гастректомія),

хвороба

Аддісона.

Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату. Введення
великих доз - гіперкоагуляція, тромбофлебіт, схильність до тромбозів,
цукровий

діабет,

нирково-кам'яна

хвороба,

дефіцит

глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази. З обережністю: гіпероксалурія, ниркова недостатність,
гемохроматоз, таласемія, поліцитемія, лейкемія, сидеробластна анемія,
серповидно-клітинна анемія, злоякісні новоутворення.
Побічна дія [74]. З боку центральної нервової системи: при швидкому в/в
введенні - запаморочення, відчуття втоми, при тривалому застосуванні
великих доз (більше 1 г) - головний біль, підвищення збудливості
центральної нервової системи, безсоння. З боку сечовидільної системи:
помірна полакіурія (при застосуванні дози більше 600 мг / добу), при
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тривалому застосуванні великих доз - гіпероксалурія, нефролітіаз (з кальцію
оксалату), пошкодження гломерулярного апарату нирок. З боку серцевосудинної системи: при тривалому застосуванні великих доз - зниження
проникності капілярів (можливе погіршення трофіки тканин, підвищення
артеріального

тиску,

гіперкоагуляція,

розвиток

мікроангіопатій),

міокардіодистрофія.
Алергічні реакції: шкірний висип, гіперемія шкіри, анафілактичний шок.
Лабораторні показники: тромбоцитоз, гіперпротромбінемія, еритропенія,
нейтрофільний лейкоцитоз, гіпокаліємія, глюкозурія, гіперглікемія. Місцеві
реакції: біль у місці в/м введення. Інші: при тривалому застосуванні великих
доз (більше 1 г) - пригнічення функції інсулярного апарату підшлункової
залози (гіперглікемія, глюкозурія), гіпервітаміноз, затримка Na+ і рідини,
порушення обміну Zn2+ і Cu2+, при внутрішньовенному введенні у великих
дозах - загроза переривання вагітності.
Особливі вказівки. У зв'язку зі стимулюючою дією аскорбінової кислоти
на синтез кортикостероїдних гормонів необхідно стежити за функцією нирок
і артеріальним тиском. При тривалому застосуванні великих доз можливе
пригнічення функції інсулярного апарату підшлункової залози, тому в
процесі лікування її необхідно регулярно контролювати. У пацієнтів з
підвищеним вмістом заліза в організмі слід застосовувати аскорбінову
кислоту в мінімальних дозах.
BNO-1985 (Синупрет форте). Склад фітопрепарату: корінь генциани -12
мг, квітки первоцвіту з чашечками - 36 мг, трава щавлю - 36 мг, квіти бузини
- 36 мг, трава вербени - 36 мг [74].
Компоненти фітопрепарату проявляють комплексну секретолітичну,
протинабрякову, протизапальну, імуностимулюючу і противірусну дію.
Активні компоненти препарату пригнічують розмноження респіраторних
вірусів (вірус грипу А, парагрипу та респіраторно-синцитіальних вірусів)
[74]. Під впливом препарату регулюється секреція і зменшується набряк
тканин. Відновлюються дренаж і вентиляція навколоносових пазух,
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усувається закладеність носа, нормалізується захисна функція епітелію
дихальних шляхів[17]. Підвищується ефективність антибіотикотерапії.
Показання: гостре і хронічне запалення навколоносових пазух носа.
Побічна дія: нечасто відзначають випадки шлунково-кишкових розладів
(включаючи біль у шлунку, нудоту, діарею, блювоту, дискомфорт у животі).
Також

можливі

реакції

підвищеної

чутливості,

включаючи

висип,

почервоніння шкіри, свербіж, кропив'янку, набряк Квінке, задишку,
припухлість обличчя. З боку нервової системи: нечасто - запаморочення.
Мета цього фрагмента роботи - визначення впливу імунотропних
препаратів ММТТ, вітаміну С на продукцію клітинами крові хворих з ХПГ
про- і протизапальних цитокінів, імунорегуляторних цитокінів і факторів
вродженого імунітету - активність ПЦК і фагоцитів.
Для проведення дослідження були взяті клітинні суспензії від 14 хворих
ХПГ і 10 здорових донорів. Кров отримували натщесерце з ліктьової вени в
розчин гепарину (10 од/мл) і окремо в суху пробірку для отримання
сироватки. Визначали цитолітичну активність клітин, активність фагоцитозу,
рівень прозапальних цитокінів інтерлейкіну-1β (Іл-1), протизапального
інтерлейкіну-10 (Іл-10), гамма-інтерферону (ІФН-) і його антагоніста
інтерлейкіну-4 (ІЛ-4). Для визначення якості групи антиоксидантних
вітамінів дозозалежно змінювати рівень деяких імунологічних реакцій [74] в
частині експериментальної роботи були проведені дослідження з виявлення
дії вітаміну С окремо і в поєднанні з ММТТ на активність ПЦК і продукцію
цитокінів. ММТТ підвищував деструктивну активність ПЦК крові хворих з
ХПГ, не впливаючи на активність цих клітин у здорових донорів. Найбільш
високі рівні стимуляції відзначені при поєднанні ММТТ з вітаміном С (р
<0,02), хоча сам по собі вітамін С за час інкубації практично не активував
активність ПЦК крові хворих в культурі in vitro (табл. 4.1).
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Таблиця 4.1
Функціональна активність цитотоксичних клітин крові
у різних груп обстежених
Препарати

№

% деструкції клітин-мішеней (ЕК)

групи

Пацієнти ХПГ

Здорові донори

(n)
Початковий(без препарату) 1
ММТТ
2
Вітамин С (50 мкг)
3
ММТТ+ вітамин С
4
Достовірність
группами рu

розбіжностей

між

12,2 ± 2,4
26,4 ± 4,2
21,6 ± 4,2
33,5 ± 9,3
1-2<0,05
1-3>0,05
1-4<0,02
3-4>0,05

36,5 ± 3,9
40,6 ± 10,8
35,6 ± 4,2
44,0 ± 10,2
1-2>0,05
2-3>0,05
1-4>0,05
3-4>0,05

Дослідження фагоцитарної активності клітин крові хворих ХПГ і
практично здорових донорів показало (табл. 4.2), що ММТТ надавав
дозозалежний ефект на активність фагоцитуючих клітин і великі дози - > 200
мкг/мл,

як

правило,

пригнічували

активність

фагоцитозу

як

в

люмінісцентному, так і латексному тестах. Найефективнішим було дозування
препарату в межах 100 мкг/мл.
Таблиця 4.2
Активність фагоцитозу у здорових донорів і у хворих ХПГ при дії на
клітини останніх різних доз
Групи

n

Ка фагоцитозу

Фагоцитарний

ММТТ–25 мкг/мл

10

1,5 ± 0,3

індекс
4,8 ± 1,2

ММТТ–50 мкг/мл

10

1,4 ± 0,4

5,6 ± 0,9

ММТТ–100 мкг/мл

9

1,8 ± 0,1-*

8,6 ± 1,8*

ММТТ 250 мкг /мл

10

1,3 ± 0,2

Контроль

10

1,3 ± 0,2

3,4 ± 1,0
5,2 ± 0,6

ММТТ, - * статистично значимо по відношенню до контролю.
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При додаванні до клітин крові хворих ХПГ вітаміну С у зазначеній вище
дозі було відзначено посилення як фагоцитарного показника, так і
фагоцитарного індексу, що свідчить про те, що аскорбінова кислота
потенціює активуючу дію тиатриазоліну (мал.4.1 і 4.2) на фагоцити крові
хворих ХПГ.
100
80
60
40
20
0
ТТ 50мкг С 50 мкг

ТТ+С

К

Мал.4.1. Вплив препаратів ММТТ і вітаміну С на рівень фагоцитарного
показника

100
80
60
40
20
0
ТТ 50мкг

С 50 мкг

ТТ+С

К

Мал. 4.2. Вплив препаратів ММТТ і вітаміну С на рівень фагоцитарного
індексу.
У надосадової рідини після добового культивування клітин хворих ХПГ з
ММТТ і без нього були визначені концентрації 4-х цитокінів: ІЛ 1, 4 і 10, а
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також ІНФ-. Дані про вплив ММТТ на продукцію клітинами крові
прозапального ІЛ-1 і протизапального ІЛ-10 представлені в таблиці 4.3.
Таблиця 4.3.
Вміст про- і протизапальних цитокінів в культурі клітин крові
(мононуклеарів) при культивуванні з ММТТ і без нього
Концентрація цитокінів, пг/мл
Культура

Кількість

клітин

проб

Іл-1

проб

Іл-10

+ ММТТ

12

11,5 (6-24)*

12

1,55( 0-3)

Без препарата

12

28,5 (12-42)

12

1,70 (0-4)

Кількість

Примітка: в дужках вказані межі коливань значень (мінімальнемаксимальне); * - статистично значимо (р ≤ 0,05).
Додавання в культуру клітин крові хворих ХПГ з ММТТ вітаміну С хоча і
сприяло зниженню продукції Іл-1, проте не було відмінним від дії самого
ММТТ, а додавання тільки вітаміну С достовірно не знижувало продукцію
цього прозапального цитокіну. (Рис. 4.3).
30
25
20
15
10
5
0
Без преп

ТТ

С

ТТ+С

Мал. 4.3. Вплив ММТТ в поєднанні з вітаміном С і без нього на
продукцію прозапальних Іл-1 клітинами крові хворих ХПГ в культурі.
У таблиці 4.4 представлені результати вивчення впливу ММТТ на
продукцію клітинами крові хворих ХПГ Іл-4 і ІНФ-.
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Таблиця 4.4
Зміст інтерлейкіну-4 і гамма інтерферону в культурі клітин крові
хворих ХПГ при культивуванні з ММТТ і без нього
Культура
клітин
+ ММТТ
Без препарата

Кількість
проб
12

Концентрація цитокінів, пг/мл
Кількість
Іл-4
проб
ІФН-
3,5 (0-6)
12
18,55(10-36) *

12

4,0 (0-7)

12

11,70 (0-4)

Примітка: в дужках вказані межі коливань значень (мінімум-максимум); *
- статистично значимо (р <0,05).
З представлених в таблиці 4.4 даних випливає, що ММТТ вірогідно
підвищував продукцію в культурі гамма інтерферону і не впливав істотно на
продукцію Іл-4, що може свідчити, що під впливом препарату відбувається
зміна

в

співвідношенні

клітин

Th1:

Th2

в

сторону

формування

антибактеріального імунної відповіді [49,51 ].
Таким чином, отримані результати свідчать про те, що: препарат ММТТ
здатний активувати механізми антітілопродукції і фагоцитарну активність
клітин крові хворих ХПГ при контакті їх in vitro, що розширює колишні
уявлення про імуномодулюючу дію препарату; посилення імунологічного
потенціалу клітинного складу структур носоглотки при ХПГ сприятиме
підвищенню ефективності лікування цього захворювання із застосуванням
імунотропних засобів нового покоління яким є ММТТ; посилення активності
факторів вродженого імунітету (природна клітинна цитотоксичність і
фагоцитарна активність) які є першою лінією імунологічного захисту
дозволяє вважати доцільним місцеве застосування препарату ММТТ при
ХПГ.
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4.2. Клінічне застосування імуномодулятора для підвищення
природного імунітету у хворих з хронічним постімплантаційним
гайморитом
Дане клінічне випробування було проведено на підставі проведених
експериментальних досліджень впливу імунотропних препаратів ММТТ,
вітаміну С на продукцію клітинами крові хворих з ХПГ про- і
протизапальних

цитокінів,

імунорегуляторних

цитокінів

і

факторів

вродженого імунітету - активність ПЦК і фагоцитів, які дали позитивний
результат.
Метою даного фрагмента дослідження було визначення ефективності
застосування імуномодулюючих і антиоксидантних препаратів у хворих з
ХПГ.
Перша група була сформована з пацієнтів з ХПГ, які перебували під
нашим спостереженням в стадії загострення в кількості 30 чоловік. Друга
група була сформована і проаналізована ретроспективно по історіям хвороб
пацієнтів, яких лікували за стандартною схемою ХОГ до початку проведення
нашого дослідження, у випадках де ХПГ був розцінений як ХОГ. На основі
проведених досліджень розроблене етіопатогенетичне лікування ХПГ 56
пацієнтів (1 основна група) отримували: ММТТ (очні краплі, 10 мг / мл по 5
мл у флаконах №1, ТОВ «Дослідний завод«ДНЦЛЗ», ТОВ «Фармацевтична
компанія «Здоров'я» г . Харків, Україна. Р.У. UA / 8446/01/01 термін дії
посвідчення з 25.04.2013 по 25.04.2018) ендоназально по 4 краплі 3 рази на
добу 14 днів; аскорбінова кислота (розчин для ін'єкцій 50 мг/ мл по 2 мл в
ампулах, АТ «Лекхім-Харків», м.Харків, Україна. Р.У. UA / 12847/01/01 з
05.04.2013 по 05.04.2018) - 100 мг внутрішньом'язово 1 раз на добу 14 днів;
BNO-1985 ( таблетки вкриті оболонкою 36 мг №20, №50, №100, Біонорика
СЕ, Німеччина. Р.У. UA / 4373/04/01 з 24.07.2015 по 24.07.2020) - 1 таб. 3
рази на добу 1 місяць.
2 контрольна група 60 пацієнтів з ХОГ отримувала традиційне лікування
(відповідно до наказів № 181 від 24. 03. 2009 і № 185 від 11.02.2016):
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антибактеріальна терапія (пеніциліни, цефалоспорини II, III покоління,
макроліди,

лінкозаміди,

фторхінолони);

топічні

глюкокортикостероїди

флютиказону пропіонат, мометазону фуроат 200 мг по 2 дози 2 рази на добу;
нестероїдні

протизапальні

засоби

(німесудіди,

ібупрофен);

місцеві

деконгестанти за показаннями; промивання носа методом переміщення по
Proetz з розчинами антибіотиків і антисептиків.
У двох груп відзначалося поліпшення стану пацієнтів у вигляді
відсутності закладеності, виділень з носа, головного болю в 87% випадків
раніше ніж при стандартному лікуванні. Результати проведеного лікування
представлені в таблиці 4.5.
Таблиця 4.5
Динаміка зміни клінічної симптоматики (% пацієнтів) в процесі
лікування хронічних постімплантаційних гайморитів із застосуванням
імуномодулятора
ХПГ (n=56)
з ММТТ+Віт.С

7
69,6
67,9

ХПГ (ретроспективний
аналіз лікування без
ММТТ)
Дні лікування
10
14
3
7
10
14
48,2
7,1
91,1 80,4 60,7 21,4
46,4 10,7 89,3
76,8 55,4 19,6

64,3

50,0

Симптоми
Закладеність носа
Виділення із носу
Гіперемія
слизової
оболонки
полості носу

3
83,9
80,4
85,7

8,9

87,5

75,0

60,7

17,8

Набряк
слизової
78,6
60,7
44,6 12,5 85,7 71,4 55,4 23,2
оболонки
Виявлено, що у всіх обстежених хворих до початку лікування мало місце
порушення

пневматизації

верхньощелепних

пазух.

Після

закінчення

лікування пацієнтів в основній групі відбувся значний регрес цього
показника. Він зафіксований лише у 4 (7,1%) хворих. А в групі порівняння
порушення аерації уражених пазух зберігалося у 93% обстежених. Такі
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відмінності

результатів

можуть

бути

пояснені

тільки

вираженою

протинабряковою дією BNO-1985, його здатністю відновлювати дренаж і
вентиляцію ННП.
В результаті термографічного обстеження хворих в динаміці лікування
виявлено, що виражена термоасиметрія або температурний градієнт після
закінчення лікування в основній групі повністю нівелювався, а в багатьох
випадках і зникав через 6-7 днів після початку лікування. У групі порівняння
подібні явища зафіксовані лише на 11-14-й день після початку комплексу
лікувальних впливів.
4.3. Склерозування кісткової тканини нижньої стінки
верхньощелепної пазухи біфосфонатом ДСМБК у хворих з хронічним
постімплантаційним гайморитом
Патогенез

ХПГ

обумовлений

якістю

кістки

верхньої

щелепи,

погіршенням біофізичних властивостей кістки внаслідок маніпуляцій в
процесі ДІ (зниженням механічної міцності кістки, підвищенням порозності
та проникності кістки для мікроорганізмів зубо-ясенних карманів і ротової
порожнини) [73]. Саме необхідність оптимізувати схему комплексного
консервативного

лікування

цієї

категорії

хворих

шляхом

введення

додаткового остеотропного лікарського засобу, як однієї зі складових
комплексного лікування, ініціювала це дослідження.
У стоматології використовується корекція метаболічних порушень
кісткової

тканини

альвеолярного

відростка

при

генералізованому

пародонтиті остеотропними препаратами [81]. Ці препарати пригнічують
процеси

резорбції

в

кістковій

тканині,

поліпшують

біомеханічні

характеристики і структуру кристалів гідроксиапатиту, що підвищує
компенсаторні можливості кісткової тканини при остеопорозі. В цьому
аспекті відомі бісфосфонати (також звані біфосфонати або дифосфонати) препарати, що запобігають втраті кісткової маси і використовувані при
остеопорозі і аналогічних захворюваннях [209]. Назва відображає наявність в
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молекулі 2 фосфонатів (PO3). Біфосфонати знижують ризик переломів при
остеопорозі.

Кістки

постійно

оновлюються,

рівновага

підтримується

остеобластами, які формують кістки, і остеокластами, які їх руйнують.
Бісфосфонати гальмують руйнування кісток остеокластами. Кількість
остеокластів також постійно регулюється шляхом самознищення через
апоптоз. Бісфосфонати сприяють апоптозу остеокластів. Відомий єдиний
вітчизняний бісфосфонатів - мебіфон - динатрієва сіль метиленбісфосфонової
кислоти: CH4-Na2-O6-P2-H2-O. Відома здатність ДСМБК утворювати стійкі
комплекси з іонами кальцію. Для цього бісфосфонату властива нормалізація
рівня іонізованого кальцію в сироватці крові хворих з остеопенією та
остеопорозом. ДСМБК вигідно відрізняється від відомих бісфосфонатів
відсутністю

нефротоксичності.

Особливістю

ДСМБК

серед

інших

бісфосфонатів є стимуляція кровотворення (особливо еритропоезу). За
ступенем ефективності ДСМБК можна порівняти з клодроновою кислотою,
але в порівнянні з усіма іншими бісфосфонатами він більш привабливий з
точки зору фармакоекономіки [74, 209].
Мета цього фрагменту роботи - вивчити вплив ДСМБК на щільність
кісткової тканини у хворих ХПГ в процесі комплексного лікування. Під
нашим спостереженням знаходилися 30 чоловік у віці від 39 до 55 років з
ХПГ і контрольна група з 18 здорових добровольців у тій же віковій
категорії.
Хворі не мали в анамнезі хронічних захворювань вуха, горла і
навколоносових пазух. ДІ не передував за показаннями синус-ліфтинг.
Клінічна симптоматика гаймориту виникла після ДІ на ВЩ в терміни від 14
до 24 місяців. Консервативне лікування у оториноларинголога давало
короткочасні ремісії тривалістю 3-6 місяців. Рентгенівські комп'ютерні
томографічні дослідження виконувалися на апараті «Соматом Плюс 4». Тип
якості кістки визначався по С. Misch [194]. 1-ше КТ дослідження
проводилося після звернення хворого і ринологічного обстеження, 2-е - через
6 місяців при контрольному обстеженні.
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У

стадії

загострення

захворювання

пацієнтам

призначалася

етіопатогенетичне лікування за схемою ММТТ + аскорбінова кислота +
BNO-1985, описаною вище та для склерозування кісткової тканини нижньої
стінки верхньощелепної пазухи біфосфонатом у хворих з ХПГ на 5-6-й день
проведення терапії та ліквідації клінічної симптоматики використовували
ДСМБК (розчин для ін'єкцій, 15 мг/мл по 20 мл в ампулах №5, ВАТ
«Фармак», г. Київ, Україна. Р.У. UA/6652/01/01 з 22.06.2012 по 22.06. 2017) внутрішньовенно крапельно в дозі 300 мг в 180 мл ізотонічного (0,9%)
розчину натрію хлориду 1 раз на добу. Курс лікування - 3 дні. Курсова доза 900 мг. Перше КТ дослідження показало типову симптоматику хронічного
гаймориту. Сторонні тіла в ВЩП були відсутні. Дистанція між потовщеною
слизовою оболонкою дна ВЩП і наконечниками імплантів не перевищувала
1,0 мм. Також не спостерігалися ознаки периімплантиту, характерні
виключно в терміни до 10-12 місяців після невдалої ДІ. Результати
гістографічного

аналізу

рентгенівської

щільності

кісткової

тканини

альвеолярного відростку у хворих після 1-го і 2-го досліджень, зведені в
таблицю 4.6.
Таблиця 4.6
Динаміка зміни рентгенівської щільності кісткової тканини верхньої
щелепи у хворих ХПГ в процесі лікування
Тип
Рентгенівська щільність, од. Х
якості К-сть
До лікування
Після лікування
Контроль
кістки хворих
ГР
КР
ГР
КР
ГР
КР
по
1
2
3
4
5
6
С. Misch
D2
10
181±11 879±21 224±12 985±24 295±10 999±12
D3
9
144±9 765±19 189±10 852±21 261±11 941±13
D4
11
107±8 579±20 151±9 697±22 229±9 821±15
D2
Р31<0,05 Р42<0,05 Р51<0,01 Р62<0,01
D3
Р31<0,05 Р42<0,05 Р51<0,01 Р62<0,01
D4
Р31<0,05 Р42<0,05 Р51<0,01 Р62<0,01
Примітка: ГР - губчаста речовина; КР - компактна речовина
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Лікувальний алгоритм «лікарська етіопатогенетична терапія + ДСМБК»
забезпечив збільшення тривалості ремісії з 4,5 ± 0,9 місяців до 22,2 ± 1,4
місяців.
Всі хворі спостерігалися протягом 22-26 місяців. Аналіз рентгенівської
щільності (статистичної структурно-чутливої характеристики тканини,
відносно адекватно інтегрально відбиваючої щільність, проникність, міцність
кістки) КТ зображень кісткових тканин ВЩ показав достовірне збільшення
показника через 6 місяців для губчастої кістки максимально на 24%, для
компактної кістки - на 12%. Лікувальний алгоритм із застосуванням ДСМБК
при ХПГ у осіб, які перенесли ДІ, забезпечив збільшення тривалості ремісії з
4,5 ± 0,9 місяців до 22,2 ± 1,4 місяців. Таким чином, в процесі лікування
ДСМБК відбувається достовірне ущільнення кісткової тканини.
4.4. Обговорення отриманих результатів
Головна мета лікування хронічних гайморитів - ерадикація (усунення)
інфекції, зниження вираженості і тривалості симптомів і запобігання
ускладнень - реалізується шляхом забезпечення дренажу пазух і системного
застосування антибактеріальних препаратів з обов'язковим урахуванням
чутливості до них мікроорганізмів [146,147,175,179,183]. Дренаж пазухи
може бути забезпечений консервативними і хірургічними методами.
Антимікробна терапія є основою лікування бактеріальних синуситів.
Вибір антибіотика залежить від того, чи є синусит гострим, хронічним або
зворотним. При цьому повинні враховуватися його ефективність, вартість і
ймовірність побічних ефектів.
У клінічно діагностованих випадках гострих синуситів нечисленні дані
рандомізованих контрольованих досліджень підтверджують ефективність
антибіотиків1. Особливо значна роль антибіотикотерапії в лікуванні
Виноска 1Рейтинг ефективності антибіотиків при бактеріальних синуситах приблизно наступний:
амоксицилін/клавуланат, лівофлоксацин, моксифлоксацин - більше 90%; амоксицилін у високих дозах,
цефподоксим проксетил, цефіксим, цефуроксим аксетил і триметоприм-сульфаметоксазол - 80-90%;
кліндаміцин, доксициклін, цефпрозил, азитроміцин, кларитроміцин та еритроміцин - 70-80% ефективності;
цефаклор - 50-60%.
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хронічного

гаймориту,

підтвердженого

рентгенографічними

і

бактеріологічними дослідженнями.
Аналіз частоти використання різних методів лікування ХОГ у хворих, які
перебували на стаціонарному лікуванні показав, що фармакотерапія
застосовувалася в 100% випадків і включала протимікробні, протизапальні,
десенсибілізуючі,

болезаспокійливі

і

загальнозміцнюючі

препарати.

Імуномодулятори не застосовувалися при лікуванні ні у одного з хворих [84,
87].
Якщо фундаментальні роботи з вивчення активності ПЦК [85] свідчать
про те, що лімфоцити здорових людей не потребують додаткової стимуляції
різними препаратами, то наші дослідження показали, що у хворих ХПГ є
функціональна недостатність в цьому факторі вродженого імунітету і
призначення препарату ММТТ в комплексному їх лікуванні є доцільним. На
підставі

результатів

наших

досліджень

хворі

ХПГ

отримували

етіопатогенетичне лікування за схемою імуномодулятор ММТТ +
метаболітотропік аскорбінова кислота + ринотропний фітопрепарат
BNO-1985 + бісфосфонат ДСМБК.
У нашій схемі не використовується глюкокортикостероїдні засоби,
традиційно призначаються в подібного контингенту хворих. Так, наприклад,
згідно з матеріалами [23] для здійснення повноцінної дренажної функції з
метою евакуації ексудату з порожнини пазухи в ранньому післяопераційному
періоді у хворих з хронічними одонтогенними перфоративними гайморитами
показано місцеве застосування препаратів назонекс або фліксоназе у вигляді
спрея наноситься на слизову оболонку латеральної стінки загального
носового

ходу

в

поєднанні

з

пероральним

прийомом

препарату

фітопрепарату Геломіртол форте в дозі 1 капсула за 30 хвилин до їжі 3 рази
на добу, терміном на 14 днів (тривалість лікування залежить від ступеня
вираженості симптомів захворювання і визначається лікарем) [23].
У вітчизняній ринології вивчався лікувально-профілактичний потенціал
комплексного

фітопрепарату

BNO-1985

в

попередженні

рецидивів
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хронічного риносинуситу у хворих в фазі ремісії (патоморфологічний процес
був верифікований як катаральний). Хворі отримували протизапальну
терапію (глюконат Са 10% - 10,0 в /в, 1 раз на добу -10 днів), антигістамінні
засоби (едем, еріус, кларитин по 1 таб. 1 раз в день), іригаційну терапію
(виброцил, санорин) в спреї в носову порожнину 2-3 рази на день, BNO-1985
по 1 таблетці 3 рази на день. Повний курс лікування склав 28 днів [57].
Нормалізація стану остіомеатального комплексу та функціонального стану
слизової оболонки ВДШ наступила тільки через 1 місяць.
Аналіз рентгенівської структурної щільності кісткової тканини після 1-го
курсу лікування ДСМБК через 6 місяців показав достовірне збільшення
цього показника для губчастої кістки максимально на 24%, для компактної
кістки - на 12%. Лікувальний алгоритм із застосуванням ДСМБК при ХПГ у
осіб, які перенесли ДІ, забезпечив збільшення тривалості ремісії з 4,5 ± 0,9
місяців до 22,2 ± 1,4 місяців. Відзначимо, що в ринології практично відсутній
досвід застосування бісфосфонатів для склерозування кісткової тканини
нижньої стінки верхньощелепної пазухи.
Матеріали

данного

розділу

відображені

в

наступних

наукових

публікаціях:
1. Пионтковская

М.Б. Хронический постимплантационный гайморит:

упрочнение костной ткани верхней челюсти мебифоном / М.Б.
Пионтковская, А.Н. Друмова, А.А. Асмолова / Ринологія .- 2015.- №2. –
С. 46-51.
2. Піонтковська М. Б. Лікування хронічних постімплантаційних
гайморитів / Піонтковська М.Б., Друмова А.М. // Лучевая диагностика,
лучевая терапия. - 2017. - № 4. - С. 48-53
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РОЗДІЛ V
ПРОФІЛАКТИКА І МЕТАФІЛАКТИКА ХРОНІЧНИХ
ПОСТІМПЛАНТАЦІЙНИХ ГАЙМОРИТІВ
Знання факторів ризику розвитку ХПГ зобов'язує до реалізації
профілактики (комплексу заходів, спрямованих на попередження первинного
виникнення ХПГ, усунення або применшення факторів ризику його
розвитку) і метафілактики (комплексу лікувальних заходів, що проводяться у
пацієнтів в період ремісії захворювання (в нашому контексті - у пацієнтів, які
вже перенесли ХПГ) з метою її стабілізації, збільшення тривалості і
виключення рецидиву) [53].
Метафілактика1, природно, базується на діагностичному моніторингу
пацієнтів і на використанні лікарських засобів з широким спектром
фармакологічної дії, застосування яких не викликає побічних токсичних
ефектів у пацієнтів без клінічних проявів і скарг [53].
5.1. Профілактика хронічних постімплантаційних гайморитів
Мета поточного фрагменту досліджень - оцінити клінічно і радіологічно
ефективність профілактики розвитку ХПГ після ДІ у хворих з частковою
вторинною адентією верхньої щелепи.
Дослідження

засноване

на

результатах

комплексного

клініко-

радіологічного скринінгу2 29 хворих з частковою вторинною адентією
верхньої щелепи на основі врахування факторів ризику розвитку ХПГ перед і
після проведення ДІ.
Всі 29 хворих з частковою вторинною адентією верхньої щелепи в
процесі планування та підготовки до ДІ були обстежені відповідно до
Виноска 1Метафілактіка (протирецидивне лікування) - термін вперше, запропонований в урології [53],
стійко використовується з 1987 року по теперішній час [37,90], введений, наприклад, також у
оториноларингологію [92] і онкологію [72].
Виноска

2

Скрінінг (від англ. Screening - «відбір, сортування») - можливо раннє виявлення

захворювання або облігатних факторів ризику його розвитку, що дозволяє забезпечити превентивне
лікування в розрахунку на полегшення стану пацієнтів та зниження первинної захворюваності.
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стандартів та протоколів обстеження. Зокрема, виконано ринологічне
обстеження,

термографічне

дослідження

транспортної

і

КТ

функції

дослідження
миготливого

лицьового
епітелію.

скелета,

Результати

обстеження зведені в таблицю 5.1.
Таблиця 5.1.
Частота ринологічної симптоматики хворих перед проведенням ДІ
Кількість хворих
Симптоматика

абс

%

1

2

3

гіпоплазія

4

13,79

нормальна

21

72,41

гіперплазія

4

13,79

Перегородки ВЩП

10

34,48

альвеолярний

7

24,14

піднебінний

1

3,45

інфраорбітальний

4

13,79

клиновидний

3

10,34

скуловий

2

6,90

12

41,37

16

55,17

включення

4

13,79

Наявність рідинного вмісту

−

−

Кісти ≤ 12 мм

3

10,34

Атрофія АВ

17

58,62

Варіант пневматизації ВЩП

Кармани ВЩП

Деформації
носової перегородки
Потовщення м’якотканинної
оболонки до 5 мм
Щільні

(+45…55

од.

Х)
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Тип якості кістки по
С. Misch
D1

−

−

D2

8

27,59

D3

12

41,38

D4

9

31,03

17

58,62

гіпотермічна

9

31,03

ізотермічна

17

58,62

гіпертермічна

3

10,34

періодичне

21

72,41

постійне

−

−

Виділення з носу: слизові

17

58,62

слизово-гнійні

−

−

12

41,38

15

51,72

Товщина АВ в місці
запланованої ДІ

<

критичної
Проекція ВЩП:

Утруднене носове дихання:

Набряк і гіперемія слизової
оболонки носових ходів
Час МЦТ слизової оболонки
носу

> 8,6 мин

Висота стояння дна верхньощелепної пазухи відносно дна полості носу
на рівні

6

20,69

нижче

19

65,52

вище

4

13,79

Аналіз отриманих результатів показав, що наявність анатомічних
факторів ризику і патології ВЩП, в тій чи іншій сукупності сприяють
розвитку після ДІ ХПГ, виявлено у 17 хворих. У 8 хворих встановлено набір
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критичних критеріїв: наявність карманів ВЩП, тип якості кістки по С. Misch
D3 і D4, деформації остіомеатального комплексу, атрофія альвеолярного
відростка (за кількісними та якісними показниками КТ семіотики), товщина
альвеолярного відростка в місці планованої ДІ менше або дорівнює
критичній, хронічний гайморит в анамнезі.
Встановлено,

що

рентгенівська

щільність

кісткової

тканини

альвеолярного відростка у хворих часткової вторинної адентії верхньої
щелепи в певній мірі залежить від кількості втрачених зубів (мал.5.1).

600

од. Х

y = 21x2 - 212x + 626
R² = 1

400
200
0
Відсутність втрати зубів
аааа

Відсутність премолярів

Відсутність премолярів і
молярів

Мал. 5.1. Залежність рентгенівської щільності кісткової тканини
альвеолярного відростку від кількості втрачених зубів, од. Х.
Профілактику розвитку ХПГ у хворих з частковою вторинною адентією
верхньої щелепи після ДІ проводили протягом 2 тижнів відразу після аналізу
результатів стоматологічного і отоларингологічного обстежень. Призначали
наступні препарати: BNO-1985 по 1 таблетці 3 рази на день в комбінації з
очними краплями 1% ММТТ по 3-4 краплі 3 рази на день протягом 14 днів.
Для зміцнення кісткової тканини і пародонту використовували остеотропний
мінерально-вітамінний комплекс (Кальцемін

1 таблетка містить цитрату
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кальцію - 842 мг, карбонату кальцію - 202 мг, холекальциферолу - 50 МО,
міді - 0,5 мг, цинк - 2 мг, бору - 50 мкг, марганцю - 5 мг) [74]. Препарат
пригнічує процеси резорбції кістки, підсилює їх функціональну перебудову,
покращує

біомеханічні

характеристики

і

структуру

кристалів

гідроксиапатиту, що в цілому підвищує компенсаторні можливості кісткової
тканини до функціонального жувального навантаження): по 1 таблетці 2 рази
на добу під час прийому їжі, тривалість прийому - 1 місяць. Призначення
погоджували і корегувалися спільно з імплантологом, які проводили
паралельно лікарську і терапевтичну санацію ротової порожнини хворих
перед ДІ. Виконання консервативних лікувальних процедур дозволило
забезпечити повну санацію верхньощелепних пазух.
У 29 хворих після профілактики в процесі ДІ були встановлені 98
імплантів на верхній щелепі (табл. 5.2).
Таблиця 5.2.
Розподіл хворих часткової вторинної адентії за кількістю імплантів
Кількість імплантів
верхньої щелепи у 1

Кількість хворих
абс

абс

%

%

13,79

хворого
1

4

2

7

24,14

3 (мал. 5.2 и 5.3)

5

17,24

4

7

24,13

5

2

6,89

6

2

6,89

7

1

3,45

8

1

3,45

Всього

29

100,0
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Мал. 5.2. Пацієнт з частковою вторинною адентією 15, 16

Мал. 5.3. Той же хворий після ДІ
Групу хворих після ДІ розділили залежно від обсягу індивідуальних
гігієнічних заходів на 2 підгрупи: 1а - 15 осіб (традиційна гігієна порожнини
рота з використання монопучкової зубної щітки, інтердентальна гігієна з
допомогою йоржиків); 1б - 14 пацієнтів (те ж саме + щоквартальна
професійна гігієна у стоматолога).
Контрольне КТ обстеження пацієнтів проводилось через 12-14 місяців
після ДІ. Результати гістографічного аналізу рентгенівської щільності
кісткової тканини альвеолярного відростка у хворих після 1-го (до
проведення ДІ) і 2-го (через 12-14 місяців після ДІ) досліджень, зведені в
таблицю 5.3.
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Таблиця 5.3.
Динаміка зміни рентгенівської щільності кісткової тканини верхньої
щелепи у пацієнтів до і після ДІ
Тип

К-сть

Рентгенівська щільність, од. Х

якості

пацієн-

перед ДІ

кістки

тів

через 12-14

Контроль

місяців

по

ГР

КР

ГР

КР

ГР

КР

С. Misch

1

2

3

4

5

6

D2

8

209±10

832±19

245±11

991±20

295±10

999±12

D3

12

163±8

794±17

199±9

849±19

261±11

941±13

D4

9

125±7

601±15

171±9

689±17

229±9

821±15

D2

Р31<0,05 Р42<0,05 Р51<0,01 Р62<0,01

D3

Р31<0,05 Р42>0,05 Р51<0,01 Р62<0,01

D4

Р31<0,05 Р42<0,05 Р51<0,01 Р62<0,01

Примітка: ГР - губчаста речовина; КР - компактна речовина
Аналіз рентгенівської щільності кісткової тканини альвеолярного
відростка через 12-14 місяців після ДІ показав достовірне збільшення
показника щільності для губчастої кістки при типі D2 максимально на 17%,
при D3 - на 22%, при D4 - на 36%, для компактної кістки - на 19% , 7% і 15%
відповідно. Пацієнти спостерігалися нами протягом 2 років (табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Розвиток ХПГ у пацієнтів після ДІ
Кількість

Кількість пацієнтів Через 12-14 місяців Через 18-24 місяців

імплантів
верхньої
щелепи
1
2
3
4
5

абс
−
1
2
3
1

абс

%

абс

%

−
−
−
−
−

−
−
−
1
−

−
−
−
6,67
−

%
Група 1а (n=15)
−
−
6,67
−
13,3
−
20,00
−
6,67
−

120
6
7
8

2
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8

−
−
2
2
3
4
−
2

13,3
−
−
20,00
1
6,67
6,67
−
−
Група 1б (n=14)
−
−
−
−
−
−
14,29
−
−
14,29
−
−
21,43
−
−
28,58
−
−
−
−
−
14,29
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−
−
−
1
−
−

−
−
−
−
−
7,14
−
−

Розвиток ХПГ у пацієнтів після ДІ зареєстровано у 3 хворих з 8 пацієнтів
з максимальним ризиком розвитку ХПГ, виходячи з набору одночасно
присутніх факторів ризику: наявність карманів ВЩП, тип якості кістки по С.
Misch D3 і D4, мікродеформації остіомеатального комплексу, атрофія
альвеолярного відростка (за кількісними та якісними показниками КТ
семіотики), товщина альвеолярного відростка в місці планованої ДІ менше
або дорівнює критичній, хронічний риносинусит в анамнезі.
5.2. Метафілактика хронічних постімплантаційних гайморитів
Мета досліджень - оцінити клінічно і радіологічно ефективність
метафілактики ХПГ.
Дослідження

засноване

на

результатах

комплексного

клініко-

радіологічного обстеження і моніторингу 29 пацієнтів з ХПГ. Пацієнти, у
яких був вперше діагностований і пролікований ХПГ, після настання стійкої
ремісії проходили на амбулаторний огляд 1 раз на місяць в наступному
обсязі:

збір

скарг,

огляд,

пальпація,

перкусія

в

області

проекції

навколоносових пазух, передня риноскопія, термографічне дослідження
лицевої ділянки.
Діагностичні обстеження і моніторинг проведені у 29 хворих (119
імплантів, табл. 5.5), які пройшли лікування з приводу ХПГ в складі групи і
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на момент початку моніторингу не мали практично ніякої клінічної
симптоматики ХПГ при збереженні анатомічних факторів ризику його
рецидивування

(варіант

пневматизації

ВЩП,

наявність

карманів

і

перегородок ВЩП, деформації остіомеатального комплексу, тип якості
кістки по С. Misch, товщина альвеолярного відростка в місці імпланту).
Таблиця 5.5
Розподіл хворих ХПГ за кількістю імплантів
Кількість імплантів

Кількість хворих

верхньої щелепи
абс

%

1

1

3,45

2

4

13,79

3

6

20,69

4

7

24,14

5

5

17,24

6

4

13,79

7

1

3,45

8

1

3,45

Всього

29

100,00

у 1 хворого

З огляду на специфіку метафілактики, використовували BNO-1985 по 1
таблетці 3 рази на день в комбінації з очними краплями 1% ММТТ по 3-4
краплі 3 рази на день і комплексний ферментний препарат1 (комбінація
ферментів рослинного і тваринного походження з імуномодулюючою,
протизапальною,

інтерфероногеною,

протинабряковою,

противірусною,

протимікробною, фибринолитичною і вторинно аналгетичною дією; 1
таблетка містить 250 мг протеолітичних ензимів з рослин ананасу і папайї і з
підшлункової залози тварин: панкреатин - 100 мг , папаїн - 60 мг,
Виноска 1 Комплексний ферментний препарат – Вобензим
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бромелаїн – 45 мг, трипсин - 24 мг, хімотрипсин - 1 мг, амілаза - 10 мг, ліпаза
- 10 мг, рутин - 50 мг. Стимулює і регулює рівні функціональної активності
моноцитів-макрофагів, природних кілерних клітин, стимулює цитотоксичні
Т-лімфоцити,

фагоцитарну

активність

клітин.

Знижує

кількість

циркулюючих імунних комплексів, забезпечує виведення мембранних
депозитів імунних комплексів з тканин. Прискорює лізис токсичних
продуктів

обміну

речовин

і

некротизованих

тканин.

Покращує

розсмоктування гематом і набряків, нормалізує проникність стінок судин.
Нормалізує
забезпечення

в'язкість
тканин

крові

і

киснем

мікроциркуляцію.
і

живильними

Препарат
речовинами.

поліпшує
Знижує

концентрацію тромбоксану та агрегацію тромбоцитів. Регулює адгезію
клітин крові, підвищує здатність еритроцитів змінювати свою форму,
регулюючи їх пластичність, нормалізує кількість нормальних дискоцитів і
зменшує загальне число активованих форм тромбоцитів, нормалізує в'язкість
крові, знижує загальну кількість мікроагрегатів, таким чином покращуючи
мікроциркуляцію і реологічні властивості крові, а також постачання тканин
киснем і ессенціальними речовинами) [74] по 4 таблетки 3 рази на день
протягом 14 днів.
Показаннями для призначення, враховуючи інформованість пацієнтів та їх
соматичну настороженість, були наявність 1 або 2 клінічних симптомів
(утруднене дихання через ніс, виділення з носа протягом 2-6 годин),
продромальний період ГРВІ. Контрольне клінічне, термографічне і КТ
обстеження пацієнтів проводилися через 18-24 місяців після ДІ (табл. 5.6).
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Таблиця 5.6
Частота ринологічної симптоматики пацієнтів
Симптоматика

абс

%

1

2

3

гіпоплазія

4

13,79

нормальна

23

79,31

гіперплазія

2

6,89

Перегородки ВЩП

4

13,79

альвеолярний

6

20,69

піднебінний

1

3,45

піднебінної кістки

2

6,89

інфраорбітальний

5

15,24

клиновидний

3

10,34

виличний

3

10,34

Деформації

17

58,62

3

10,34

включення

1

3,45

Наявність рідинного вмісту

−

−

Кісти ≤ 12 мм

−

−

Атрофія АВ

19

65,52

D1

−

−

D2

4

13,79

D3

13

41,38

Варіант пневматизації ВЩП

Кармани ВЩП

остіомеатального комплексу
Потовщення м’якотканинної
оболонки до 5 мм
щільні

(45…55

од.

Х)

Тип якості кістки по С. Misch
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D4

12

31,03

гіпотермічна

17

58,62

ізотермічна

9

31,03

гіпертермічна

3

10,34

періодичне

3

10,34

постійне

−

−

Виділення з носу: слизові

3

10,34

слизово-гнійні

−

−

3

10,34

3

10,34

Проекція ВЩП:

Утруднене носове дихання:

Набрякі гіперемія слизової
оболонки носових ходів
Час МЦТ слизової
оболонки носу > 8,6 хв

Висота положення дна верхньощелепної пазухи відносно дна полості носу
на рівні

5

17,24

нижче

20

68,97

вище

4

13,79

Результати гістографічного аналізу рентгенівської щільності кісткової
тканини альвеолярного відростка у хворих після 1-го і 2-го досліджень,
зведені в таблицю 5.7.
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Таблиця 5.7.
Динаміка зміни рентгенівської щільності кісткової тканини верхньої
щелепи у пацієнтів від 1 ідентифікації ХПГ і після метафілактики
Тип

Рентгенівська щільність, од. Х

якості

К-сть

кістки

хворих

С. Misch

1 ідентифікація

через 18-24 місяців

Контроль

ГР

КР

ГР

КР

ГР

КР

1

2

3

4

5

6

D2

8

188±11

52±18

278±11

1005±20

295±10

999±12

D3

12

151±8

704±16

222±9

890±18

261±11

941±13

D4

9

110±9

551±15

199±9

754±19

229±9

821±15

D2

Р31<0,05

Р42<0,01

Р51<0,01

Р62<0,01

D3

Р31<0,05

Р42<0,05

Р51<0,01

Р62<0,01

D4

Р31<0,05

Р42<0,05

Р51<0,01

Р62<0,01

Примітка: ГР - губчаста речовина; КР - компактна речовина
Аналіз рентгенівської щільності кісткової тканини альвеолярного
відростка через 12-14 місяців після ДІ показав достовірне збільшення
показника для губчастої кістки при типі D2 максимально на 48%, при D3 - на
47%, при D4 - на 44%, для компактної кістки - на 33%,

26% і 37%

відповідно. Рецидив ХПГ зареєстрований у 3 хворих в терміни 21, 23 і 24
місяців після 1 ідентифікації.
5.3. Обговорення отриманих результатів
Доцільність впровадження скринінгу хворих з частковою вторинною
адентією на верхній щелепі перед ДІ базується на наступних положеннях:
ХПГ є серйозною проблемою в ринології і стоматології;
 вище доказово запропоновано адекватне розуміння природного
розвитку і перебігу ХПГ;

126
 ХПГ має латентний період;
 для ХПГ відомі фактори ризику, з чого випливає необхідне спільне
ринологом і імплантологом проведення відбору хворих для ДІ;
 метод відбору для проведення профілактики цілком прийнятний для
використання в популяції хворих;
 економічно доцільно провести скринінг хворих з частковою вторинною
адентією перед ДІ.
Для

скринінгу

пацієнтів

з

частковою

вторинною

адентією

функціонального стану і супутніх захворювань ННП необхідно ретельно
дотримуватися протоколу передопераційного обстеження.
При плануванні лікування методом ДІ традиційні методи діагностики
слід доповнювати КТ, в складних випадках - комплексними КПКТ і МРТ
дослідженнями. Необхідність комплексного обстеження стоматологічних
хворих обговорювалася неодноразово. Так, наприклад, в дослідженні [1] на
достатньому клінічному матеріалі (233 пацієнтів у віці від 20 до 72 років) в
рамках

принципів

доказової

медицини

та

міждисциплінарного

співробітництва виділені і систематизовані клініко-рентгенологічні ознаки,
що мають визначальне значення для планування ДІ; встановлена висока
діагностична інформативність і приоритетність використання дентальної
об'ємної томографії в передімплантаційному обстеженні пацієнтів; доведено
необхідність участі в обстеженні та інтерпретації клініко-радіологічних
даних

оториноларинголога,

стоматолога-ортопеда,

стоматолога-хірурга,

лікаря променевої діагностики.
Як відомо ДІ відноситься до умовно-чистих операцій, так як практично
завжди

відбувається

проникнення

мікрофлори

в

операційну

зону.

Використання антибіотиків з профілактичною метою не є обов'язковим
компонентом лікування, а профілактика запальних ускладнень в ранньому
післяопераційному періоді може бути забезпечена ретельної гігієною
порожнини рота з використанням антисептиків [106,107].
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За даними [27] використання імуномодулятора лікопиду викликає значне
підвищення вмісту факторів місцевого гуморального імунітету Ig А, slgA, ІЛla і ІЛ-13 в ротовій рідині, що дозволило знизити частоту запальних
ускладнень у хворих з кістковою пластикою перед ДІ з 11,6% ( контрольна
група) до 2,3%. Для корекції імунітету та імунопрофілактики при лікуванні
хворих з атрофією альвеолярних відростків щелеп перед ДІ рекомендують
використовувати до операції імуномодулятор лікопід по 1 мг під язик
протягом 10 днів. Лікопід містить глюкозамінилмурамілдипептид, що
зв'язується зі специфічними центрами, розташованими в ендоплазмі Тлімфоцитів і фагоцитів. Препарат стимулює фагоцитарну активність
макрофагів і нейтрофілів, підсилює їх бактерицидну і цитотоксичну
активність, підвищує проліферацію В- і Т-лімфоцитів, стимулює синтез
специфічних антитіл, підсилює продукцію фактора некрозу пухлин, гаммаінтерферону,

інтерлейкіну-1,

інтерлейкіну-12

та

ІЛ-6,

а

також

колонієстимулюючих факторів [27].
У наших дослідженнях для профілактики використовували очні краплі
1% ММТТ назально і фітопрепарат BNO-1985 протягом 14 днів у зазначених
вище дозах, комплексний препарат кальцію протягом 1 місяця. Для
метафілактики застосовували очні краплі 1% ММТТ, BNO-1985 в зазначених
вище дозах і термінах лікування, комплексні ферментні препарати протягом
14 днів.
Для підвищення мінеральної щільності кісткової тканини та поліпшення
процесу остеоінтеграції імплантатів у пацієнтів з системним остеопорозом
необхідно проведення передопераційної фармакологічної терапії. У наших
дослідженнях ми використовували комплексні препарати кальцію. В роботі
[46] пацієнткам з постменопаузальним остеопорозом поряд з харчовими
добавками кальцію і вітаміну D в підібраних дозах рекомендується
призначення в дозі 2 г/добу препарату Бівалос (стронцію 5- [біс (2-оксидо-2оксоетіл) аміно] -4-ціано -3- (2-оксидо-2-оксоетіл) тіофен-2-карбоксилат,
C12H6N2O8SSr2), виявляє подвійну дію на кісткову тканину, змінюючи
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співвідношення обмінних процесів в ній на користь остеогенезу, стимулює
поділ остеобластів, збільшує синтез колагену, пригнічує синтез остеокластів,
що знижує можливість резорбції кістки).
Підводячи підсумки цього фрагмента досліджень відзначимо, що при
підготовці до ДІ з метою профілактики необхідно проводити більш ретельне
обстеження з суміжними спеціалістами (на підставі проведених досліджень
ми пропонуємо включити в алгоритм обстеження хворого часткової
вторинної адентії верхньої щелепи перед проведенням ДІ: консультацію
оториноларинголога,

консультацію

невропатолога,

консультацію

офтальмолога, КТ навколоносових пазух на додаток до ортопантомограми) з
подальшим детальним аналізом клінічних і анамнестичних даних, що
дозволить визначити ступінь ризику виникнення ХПГ і адекватного
планування ДІ. При наявності хронічних захворювань ВЩП первинно перед
проведенням ДІ необхідно провести корекцію аеродинаміки носа, санацію
хронічних

вогнищ

інфекції,

для

попередження

формування

ХПГ.

Використання для профілактики ХПГ BNO-1985, ММТТ, комплексного
препарату кальцію, для метафілактики BNO-1985, ММТТ та комплексного
ферментного препарату знижує ризики захворюваності та рецидивування
ХПГ, достовірно збільшує рентгенівську щільність кісткових тканин
верхньої щелепи. Використання місцевих імуномодуляторів, фітопрепаратів,
ферментних

препаратів

для

профілактики

рецидивів

ХПГ

сприяло

поліпшенню якості стану слизової оболонки верхньощелепної пазухи і
запобігання загострень в 89,66 % (Р< 0,009) випадків.
Як показав ретельний скрупульозний аналіз анамнестичних і клінічних
даних із загальної кількості пацієнтів з ХПГ у 72% з наявністю клінічних
проявів і без останніх після ДІ були в минулому різні види патології
порожнини носа і навколоносових пазух (викривлення носової перегородки,
хронічні риносинусити), які хірурги не враховували в ході планування
операції. Орбітальна патологія у 12% обстежених (сльозотеча, кон'юнктивіт,
дакріоцистит, склерити, увеїти). Особові неврологічні види патології у 16%
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пацієнтів

(порушення

чутливості

шкіри

щоки,

лицьові

прозопалгії,

тригемініти, симпаталгії).
Причина подібного явища, на наш погляд, криється в діаметральній
різниці в анатомії, фізіології, топографії і іннервації верхньої і нижньої
щелеп, а саме: близькість вмісту орбіти, порожнини носа, наявність складно
влаштованого

тіла

верхньої

щелепи

з

порожниною,

що

вислана

мукоциліарним епітелієм, поєднання змішаної чутливої (n. trigemini), рухової
(n. facialis), вегетативної симпатичної і парасимпатичної іннервації (n. vagi, n.
Vidii), крилопіднебінного вузла (g. pterygopalatinum).
Матеріали даного розділу відображені у наступних публікаціях:
Пионтковская М. Б. Профилактика и метафилактика хронического
постимплантационного

гайморита:

контроль

рентгеновской

плотности

костной ткани верхней челюсти / Пионтковская М.Б., Друмова А.Н. //
Лучевая диагностика, лучевая терапия. - 2017. - № 2. - С. 40-48.
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РОЗДІЛ VI
Аналіз і узагальнення результатів досліджень
У дисертаційній роботі представлені теоретичне узагальнення і нове
вирішення актуальної наукової задачі ринології, пов'язане з підвищенням
ефективності

діагностики,

лікування,

профілактики

і

метафілактики

хронічного постімплантаційного гаймориту.
Розвиток ХПГ не залежить від кількості імплантаційних одиниць і в
основі носить дистрофічний характер. Форми: компенсована (доклінічна)
субкомпенсована (періодичні загострення з скороченням періодів ремісії)
декомпенсована (вихід за межі анатомічної одиниці - поява патологічних
ринологічних і неврологічних симптомів).
Відома концепція [134], що патологічні стани, що виникають у деяких
хворих після внутрішньоносових оперативних втручань, мають суттєві
особливості і вимагають виділення їх в особливу групу хвороб оперованого
носа і навколоносових пазух. Запропоновано наступне визначення: хвороба
оперованого носа і навколоносових пазух - стан, розвинений внаслідок
хірургічного втручання, при якому в результаті зміни анатомо-фізіологічних
відносин внутрішньоносових структур відбувається ускладнення течії
основного

захворювання,

Можливим

варіантом

або

виникає

класифікації

новий

хвороб

патологічний
оперованого

процес.
носа

і

навколоносових пазух може бути поділ їх на 3 підгрупи [134]: хвороби
оперованого носа (перфорації перегородки носа, синехії порожнини носа,
деформацію

носового

клапану,

комбіноване

ураження,

що

включає

деформацію перегородки носа і синехії, чужорідні тіла носової перегородки);
хвороби оперованих навколоносових пазух (рецидивні синусити, що виникли
після неадекватного хірургічного втручання, що послужив причиною
розвитку рубцевих стенозів і синехій в області співусть пазух, муко- і
піоцеле, а також грибкових процесів); хвороби оперованого носа і
навколоносових пазух (синдром порожнього носа, комбіновані процеси, що
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включають деформації перегородки носа, рубцеві стенози співусть пазух і
хронічний синусит). Ці патологічні стани слід виділити в окрему нозологічну
форму і класифікувати як хвороба оперованого носа і навколоносових пазух.
Основною причиною, по якій необхідно виділити цю нозологічну форму, є
більш

важкий

перебіг

патологічного

процесу,

що

не

відповідає

захворюваням, фіксованим в МКБ 10. Хвороби оперованого носа і
навколоносових

пазух

відрізняються

різноманіттям,

характеризуються

особливою семіотикою симптомів і вимагають індивідуального підходу в
кожному конкретному випадку [134].
Хвороба оперованого носа і навколоносових пазух - стан, розвинений
внаслідок хірургічного втручання, при якому в результаті зміни анатомофізіологічних
ускладнення

відносин
перебігу

внутрішньоносових
основного

захворювання

структур
або

відбувається

виникає

новий

патологічний процес.
На основі наших досліджень ХПГ і в рамках викладеної концепції
хвороби оперованого носа і навколоносових пазух можна зробити висновок,
що ХПГ практично є хворобою оперованої пазухи.
ДІ є травматичною операцією в області нижньої стінки верхньощелепної
пазухи, в результаті якої формується напружено-деформований стан сукупність внутрішніх напружень і мікродеформацій. Недостатня висота
кісткової тканини в області альвеолярного відростка верхньої щелепи за його
значної редукції, порозність кісткових тканин альвеолярного відростка
(якість кістки D3, D4) є основною перешкодою для адекватної повноцінної
ДІ на верхній щелепі. Тип D2 - найбільш сприятливий для проведення ДІ,
зустрічається лише в 18,5% спостережень [194]. Основні види напруженодеформованого стану: розтяг, здавлення, плоский чистий зсув. Лобноносовий, виличний, крилопіднебінний і піднебінний контрфорси, безумовно,
зменшують і згладжують удари, тиску і напруги, але й вони схильні до
атрофії і остеопорозу. Природно, рівні напруги після ДІ не досягають
деструктивних, але їх виникнення є додатковим травмуючим фактором, що
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сприяє посиленню несприятливих фізіологічних процесів. Один з вузлів
суперпозиції напруг - остіомеатального комплекс [95-97]. В комплекс
входять анатомічні структури, аномальна варіантна анатомія (фактор ризику
розвитку ХПГ) яких описана нами вище.
Після ДІ верхньощелепну пазуху слід вважати оперованою. Клінічне і
радіологічне обстеження 56 хворих з ХПГ виявило у пацієнтів одночасне
наявність сукупності стоматологічних і ринологічних симптомів на тлі
порушення внутрішньоносової і верхньощелепної архітектоніки (таблиця
6.1.).
Таблиця 6.1.
Семіотика хронічних риногенного і постімплантаційного гайморитів
Диференційнодіагностичні

Хронічний гайморит
риногенний [89]

постімплантаційний

ознаки
Етіологія,

Екзогенна

(вірусна,

патогенез

бактеріальна)

інфекція одонтогенного

порожнини
носоглотки.

носа

вогнище

і походження:

постійні

Знижена макро- і мікротравми дна

імунорезистентність
організму,

Патогенне

верхньощелепної

пазухи

алергічний дентальними імплантами

фактор
Анамнез

На тлі ГРВІ, ГРЗ тривалий

Часткова/повна

перебіг (7-10 днів) гострого вторинна адентія верхньої
або загострення хронічного щелепи.
риніту при відсутності або імплантація
неадекватному
захворювання.

лікуванні пошкодженням

Дентальна
з

мікродна

верхньощелепної пазухи і
без.
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Клініка

Початок у вигляді гострого
катарального
Гнійна

однобічний,

синуситу. обмежений на дні пазухи.

форма

переходити

Процес

в

може Переважає

первинно

хронічну хронічне,

часто

стадію перебігу. Запальний малосимптомне запалення.
процес

дифузний,

Скарги:

на

біль

в

захоплює частіше обидві області верхньої щелепи і
верхньощелепні

та

інші альвеолярної бухти пазухи,

навколоносові пазухи.
Скарги:

на

виділення

утруднення носа,

носового

з

порожнини

субфебрилітет,

дихання, головний біль

наявність слизисто-гнійних
виділень (без запаху), біль
в проекції уражених пазух,
головний

біль,

субфебрилітет,
інтоксикація.
Болючість при перкусії та
Дані ЛОР-

пальпації

обстеження

уражених

в

Патологічні

проекції відсутні

або

пазух. спостерігаються

Риноскопія:

як

гіперемія, відкрита форма синуситу.

набряк слизової оболонки Біль
порожнини
збільшення

зміни

при

носа, пальпації
в

перкусії
в

та

проекції

розмірах ураженої пазухи.

нижніх носових раковин,

При

риноскопії:

слизово-гнійне виділення в застійна гіперемія, набряк
середньому носовому ході.

слизової

оболонки

Закрита форма синуситу порожнини
(немає норицевих ходів і збільшення

носа,
в

розмірах
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гнійних

виділень

в нижніх носових раковин,

порожнині рота).

слизові

виділення

в

середньому носовому ході.
Дані

Відсутність

патології

з Наявність

дентальних

стоматологічно боку зубощелепної області імплантів
го обстеження

або

на

верхній

наявність щелепі.

неускладненого

карієсу

окремих

зубів

верхньої

щелепи;

без

наявності

загострення

хронічного

периапекального
запального процесу.
Променева

Гострий запальний процес,

діагностика

що

Запальний

процес

супроводжується вторинний

розвитком

(ураження

субстрату, верхньої

формуючого

щелепи;

тінь мікродефекти лікування і

(пристінковий, дифузний з видалення
верхнім

зубів)

і

горизонтальним локалізований (в прилеглих

рівнем,

півсферичний, зонах

верхньощелепної

тотальний), має поширений пазухи і порожнини носа
характер і поєднується з до

верхівок

ураженням інших пазух і імплантів
порожнини

наявністю

Затемнення дистальних

набряку слизової оболонки відділів
рідким

(серозним
замикальна

верхівкового

носа; пародонту).

обумовлений
і/або

і

кінців

або

верхнещелепної

ексудатом пазухи;

обмежене

гнійним); пристіночне, кистоподібне
кісткова потовщення

пластинка стінок пазух, в оболонки

слизової
дна
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тому числі альвеолярних верхньощелепної пазухи і
бухт, збережена.
Хронічне

порожнини носа на рівні
запалення верхівок

найчастіше

ураження

супроводжується

кісткової

ураженням групи пазух з пазухи

імплантів.
компактної
пластинки

дна

(потоншання,

одного або з обох сторін; відсутність
рентгенологічні симптоми диференціювання).
верхнещелепного синуситу
різні (широке крайове і
суцільне

затемнення,

гомогенні тіні з опуклим
зовнішнім

контуром,

симптом горизонтального
рівня

рідини,

дефекти

наповнення

нерівними
бухтами)

крайові

контурами
і

розвитком

з
і

обумовлені
в

пазусі

грануляційної і рубцевої
тканини,
серозного

скупчення
або

гнійного

секрету, утворення кіст і
поліпів.
Ідентифікована

сукупність

вищевказаних

взаємообумовлених

і

взаємопов'язаних симптомів об'єднана нами в ХПГ. Концепція синдрому
повинна містити, на нашу думку, наступні основні фундаментальні елементи.
ХПГ, вірогідно, зустрічається практично у всіх пацієнтів після ДІ
незалежно від кількості імплантаційних одиниць, завжди протікає хронічно і
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спостерігається

в

трьох

формах:

компенсована,

субкомпенсована

і

декомпенсована. Розвивається синдром в середньому через 9-12 місяців після
операції і має різні ступені вираженості дистрофічного процесу: від
суб'єктивно невідчутних при компенсованих формах до яскравих клінічних
проявів в загостренні субкомпенсованих і декомпенсованих.
У 60-100% випадків мікроруйнування альвеолярних відростків при
пародонтиті відбувається в результаті пенетрації запального процесу з ясен в
підлеглі тканини [43]. Ці процеси ініціюють мікроорганізми зубного нальоту
і фактори захисної системи організму [105]. Процес мікроруйнування не є
некрозом, в ньому беруть участь життєздатні клітини [170]. Під впливом
мікроорганізмів відбувається викид клітинами ясен медіаторів, що сприяють
диференціації

клітин-попередників

в

остеокласти

[151].

Бактеріальні

інгредієнти і ініційовані ними медіатори можуть впливати на остеобласти і їх
попередники, зменшуючи їх кількість і пригнічуючи активність [131].
Прозапальні цитокіни (ІЛ-1α, ІЛ-1β, ФНП-α, ПГЕ2) здатні ініціювати
мікроруйнування кісткової тканини in vitro і, можливо, in vivo при
пародонтиті [49].
Друга вагома причина мікроруйнування кісткової тканини - оклюзійна
травма. Саме при поєднанні її з пародонтитом посилюються руйнівні
процеси, що з'являються в результаті запалення [106,107,144].
Визначено пріоритетність і доцільність обов'язкової участі в обстеженні
хворих з ХПГ і інтерпретації клініко-променевих даних оториноларинголога,
щелепно-лицьового

хірурга

і

диференційованого

використання

лікаря

променевої

етапів

обстеження

діагностики;
(клініко-

інструментальні, ендоскопічні, променеві) у хворих з патологією порожнини
носа, навколоносових пазух і зубощелепної області.
Визначення ХПГ як окремого підвид ХОГ, проведення своєчасної
діагностики, відповідного етіопатогенетичної лікування і дотримання методів
профілактики і метафілактики сприяють підвищенню ефективності та
скорочення термінів лікування пацієнтів з цією патологією.
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ВИСНОВКИ
1. В результаті проведених клінічних, імунологічних та радіологічних
досліджень та аналізу отриманих показників ідентифіковано новий підвид
хронічного одонтогенного гаймориту – хронічний постімплантаційний
гайморит.
2. Вивчено і розроблено клінічну і комп’ютерну томографічну семіотику
хронічного

постімплантаційного

гаймориту.

Визначено

характерні

комп’ютерно-томографічні, денситометричні ознаки і показники об'єктивної
наявності хронічного постімплантаційного гаймориту. Встановлено, що при
даній патології превалюють проліферативні процеси в порожнині гайморової
пазухи 80,4% (Р<0,014). При хронічному одонтогенному гаймориті превалює
ексудативна форма запалення - 81,7% хворих, а продуктивна в 18,3%
відповідно (Р < 0,012). При виконанні комп’ютерної томографії обстеження
визначено, що у пацієнтів з хронічним постімплантаційним гайморитом
превалює за класифікацією С. Mich тип кістки D3 і D4. Термографія може
бути використана як допоміжний метод діагностики у осіб, яким
протипоказано

комп’ютерна

томографія.

Термосеміотику

хронічного

постімплантаційного гаймориту можна описати таким чином: гомогенна
виражена

гіпертермія

в

проекції

верхньощелепної

пазухи,

іноді

з

поширенням на очну ямку, градієнт термоасиметрії - не більше 2,70С.
3. Вивчено особливості таксономічного спектру бактеріальних штамів у
хворих з постімплантаційним і одонтогенним гайморитом. Порівняльний
аналіз показав, що при хронічному постімплантаційному гаймориті в
культуральних штамах превалює монокомпонентна флора (в 70% випадків),
у той час як при одонтогенних гайморитах присутнє видове різноманіття від
2х до 4х компонентів умовно-патогенних і патогенних бактерій, а також
штами мікроскопічних грибів роду кандид, аспергилл, альтернарій. Що
диктує зовсім різні підходи в терапії даних груп пацієнтів.
4. При проведенні імунологічних досліджень встановлено, що при
хронічному постімплантаційному гаймориті імунологічний антиінфекційний
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компонент в крові виражений незначно, проте рівень прозапальних цитокінів
достовірно вище (в 2,5 рази), ніж в контролі, де спостерігається активація
антимікробного антитілогенезу, підвищений вміст прозапальних цитокінів
інтерлейкіну-1,

лімфокінів

типу

LIF,

підвищення

концентрації

імуноглобулінів класів М і А. Це свідчить про те, що запальний процес при
хронічному постімплантаційному гаймориті має характер посттравматичного
і в свою чергу вимагає інших відповідних підходів до лікування.
6. Розроблена та впроваджена специфічна схема лікування хронічного
постімплантаційного гаймориту в стадії клінічних проявів, що включає:
місцеві і системні імунотропні препарати (ММТТ і аскорбінова кислота),
препарати, що застосовуються при остеопорозі (ДСМБК), фітопрепарати
(BNO-1985).

Проведені

клінічні

дослідження

показали

відсутність

необхідності застосування в лікуванні хронічного постімплантаційного
гаймориту антибактеріальних препаратів у період загострень, підвищення
ефективності застосування запропонованих препаратів та скорочення терміну
лікування на 5,1 ± 1,1 діб.
7. З метою профілактики хронічного постімплантаційного гаймориту при
підготовці до дентальної імплантації стоматологам необхідно проводити
обстеження пацієнтів з обов’язковою участю оториноларингологів і інших
суміжних

спеціалістів.

Використання

для

профілактики

хронічного

постімплантаційного гаймориту BNO-1985, ММТТ, комбінованих препаратів
кальцію, для метафілактики BNO-1985, ММТТ та комплексного ферментного
препарату знижує ризики захворюваності та рецидивування в 89,66 % (Р<
0,009).

139
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Планування ДІ у хворих з частковою вторинною адентією верхньої
щелепи, диференціальної діагностики та лікування хворих з ХПГ передбачає
використання високотехнологічної радіологічної (КПКТ, МСКТ, МРТ)
діагностики та колегіальних консультацій оториноларинголога, стоматологаімплантолога.
2. На етапі планування ДІ у хворих з частковою вторинною адентією
верхньої

щелепи

слід

провести

стоматологічне

обстеження,

КПКТ/

ортопантомографію сегменту верхньої щелепи з адентією, ринологічне
обстеження, рентгенівське КТ дослідження навколоносових пазух, визначити
якість мікроархітектоніки альвеолярного відростка по C.Mich в області
відсутніх зубів за допомогою КПКТ або КТ для прогнозу розвитку ХПГ і
профілактики захворювання.
3. Для лікування ХПГ необхідно використовувати тіатріазолін очні краплі
1% в порожнину носа 4 рази на день по 3-4 краплі; розчин для ін'єкцій 5%
аскорбінової кислоти внутрішньом'язово 5 мл 2 рази в день; BNO-1985 36 мг
3 рази на добу протягом 14 днів; ДСМБК внутрішньовенно крапельно в дозі
300 мг в 180 мл ізотонічного (0,9%) розчину натрію хлориду 1 раз на добу
протягом 3 днів.
4. Для профілактики ХПГ слід застосовувати BNO-1985 по 1 таблетці 3
рази на день в комбінації з очними краплями 1% ММТТ по 3-4 краплі 3 рази
на день протягом 14 днів і комбінованого препарату кальцію по 1 таблетці 2
рази на добу протягом 1 місяця.
5. Для метафілактики ХПГ слід використовувати BNO-1985 по 1 таблетці
3 рази на день в комбінації з очними краплями 1% ММТТ ендоназально по 34 краплі 3 рази на день і комплекс ферментів по 4 таблетки 3 рази на день
протягом 14 днів.
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