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АНОТАЦІЯ
Мохаммед К.Ф. Рєзмак Діагностичне значення активності матриксних
металопротеїназ

у

пацієнтів

з

кістою

верхньощелепної

пазухи.

–

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 - Медицина) виконана в
Національному медичному університет імені О.О. Богомольця, - ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»,
Київ, 2020.
Дисертаційна робота присвячена вивченню активності ферментів
матричних металопротеїназ, на прикладі матричної металопритеїнази-9
(ММП-9) у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи. В ході виконання
роботи модифікований спосіб підслизового видалення кіст верхньощелепних
пазух через нижній носовий хід. В клінічній частині роботи у осіб з кістою
верхньощелепної
металопротеїнази-9

пазухи
у

проведено

сироватці

визначення

крові,

слині

ферменту
та

матричної

оболонці

кісти

верхньощелепної пазухи. Проведений аналіз впливу і взаємодії підвищення
показника ферменту ММП-9 у слині з патологією зубощелепної системиу
пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи. Доведено, що матричні
металопротеїнази грають визначну роль в резорбції синтетичних сторонніх
тіл в організмі.
Мета дисертаційної роботи. Підвищення точності диференційної
діагностики кісти верхньощелепної пазухи одонтогенного і риногенного
ґенеза на основі дослідження активності матричних металопротеїназ.
Наукова новизна отриманих результатів. Розроблено діагностичний
алгоритм

обстеження

пацієнтів

з

кістами

верхньощелепних

пазух

одонтогенного та риногенного ґенезу.
Визначена діагностична значимість показників ММП-9 у слині обстежених
пацієнтів у взаємозв’язку з генезом розвитку кіст верхньощелепних пазух.
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Доведено, що рівень ММП-9 у сироватці крові не є маркером запального
процесу у кістці верхньої щелепи, оскільки не було встановлено статично
достовірної різниці значень ММП-9 у сироватці крові у пацієнтів основної
(131 нг/мл) і контрольної групи (127 нг/мл) відповідно.
Доведено, що підвищення ферменту ММП-9 у слині пацієнтів з кістою
верхньощелепної пазухи до рівня 1784 (±112) нг/мл свідчить про
одонтогенний характер кісти верхньощелепної пазухи у порівнянні з рівнем
цього показника у пацієнтів контрольної групи – 228 (±38) нг/мл відповідно.
Доведено,

що

при

одонтогенному

характері

розвитку

кісти

визначається підвищення ММР-9 у слині, яке нормалізується після усунення
проблем зубощелепної системи.
Виявлено взаємозв’язок між рівнем активності запального процесу
зубощелепної систем та рівнем ММП-9 у слині у хворих з кістою
верхньощелепної пазухи.
Встановлено зв’язок патології зубо-щелепної системи із розвитком
кісти верхньощелепної пазухи. Підвищення вмісту ферменту ММП-9 було
виявлено тільки у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи, у котрих крім
того, встановлено патологію зубо-щелепної системи (хронічний періодонтит,
гранульома кореня зуба). При цьому, у дослідженні не було виявлено
статистично достовірної різниці між показниками до оперативного втручання
(в середньому 1219 (±328) нг/мл) та після (1110 (±283) нг/мл).
Визначення ММП поглиблюють знання щодо механізмів розвитку
одонтогенних та риногенних кіст верхньощелепних пазух.
Практичне значення одержаних результатів. Модифіковано спосіб
підслизового видалення кіст верхньощелепної пазухи через нижній носовий
хід. Оскільки остеомеатальний комплекс грає важливу роль в нормальному
функціонуванні верхньощелепної пазухи, доступ до максилярного синусу
через середній носовий хід у віддаленому післяопераційному періоді може
викликати порушення нормального функціонування структурних частин
носової порожнини та верхньощелепної пазухи.
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Робота обґрунтовує використання методу визначення активності ММП у
пацієнтів

з

кістою

верхньощелепної

пазухи

для

визначення

або

підтвердження ґенезу патологічного процесу.
Був встановлений статистично достовірний зв’язок (р<0,05) між
рецидивуванням кіст та підвищенням активності ММР-9 в слині у
післяопераційному періоді.
Збільшення активності ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної пазухи
статистично достовірно відповідає активності запального процесуу кістковій
тканині верхньої щелепи навколо кореня зуба.
Дані, отримані при вивченні рецидиву кісти верхньощелепної пазухи у
віддаленому

післяопераційному

періоді,

дозволяють

встановити

взаємозв'язок патології верхньощелепної пазухи з латентним перебігом
хронічного періодонтиту, який не виявляється при стандартному обстеженні.
Для вирішення поставлених завдань у відповідності до зазначеної мети
дослідження виконано обстеження 125 пацієнтів, які перебували на
стаціонарному

лікуванні

в

оториноларингологічному

відділенні

Олександрівської клінічної лікарні в період з 2016-2018 роки з діагнозом кіста верхньощелепної пазухи. Вік пацієнтів коливався від20 до 69 років. З
них 58 (46,4%) чоловіки, а 67 (53,6%) становили жінки. Ці пацієнти і склали
основну групу досліджуваних. Їм було проведено комплексне обстеження,
хірургічне лікування та післяопераційне спостереження.
До контрольної групи увійшло 25 пацієнтів, 11 чоловіків та 14 жінок,
яким було встановлено діагноз: Викривлення носової перегородки.
Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма.
Критерії включення в основну групу: наявність підтвердженої патології
кіста верхньощелепної пазухи, вік від 20 до 69 років, відсутність тяжкого
супутнього

загального

хронічного захворювання

(таких

як серцева

недостатність, ниркова недостатність, декомпенсований цукровий діабет,
тяжка бронхіальна астма, що має значення, оскільки пацієнтам планується
проведення хірургічного лікування під загальним знеболенням). Відсутність
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в анамнезі гострого запального захворювання протягом останніх 3-х місяців
перед дослідженням, пацієнти не ліковані у стоматолога протягом останніх
3-х місяців.
Критерії

не

включення

до

основної

групи:

відсутність

кісти

верхньощелепної пазухи, вік пацієнтів до 20 та після 69 років, наявність
тяжкого супутнього загального хронічного захворювання, наявність в
анамнезі гострого запального захворювання протягом останніх 3-х місяців
перед дослідженням, лікування у стоматолога протягом останніх 3-х місяців.
Критерії включення в контрольну групу: відсутність захворювання на
кісту верхньощелепної пазухи, вік від 20 до 69 років, відсутність тяжкого
супутнього загального хронічного захворювання, відсутність в анамнезі
гострого

запального

захворювання

протягом

3-х

місяців

перед

дослідженням, пацієнти не ліковані у стоматолога протягом останніх 3-х
місяців.
Критерії

не включення в контрольної групи: наявність кісти

верхньощелепної пазухи, вік пацієнтів до 20 та після 69 років, наявність
тяжкого супутнього загального хронічного захворювання, наявність в
анамнезі гострого запального захворювання протягом 3-х місяців перед
дослідженням, лікування у стоматолога протягом останніх 3-х місяців.
Усім

хворим

було

проведено

загальноклінічний,

оториноларингологічний огляд, огляд стоматолога. Також було проведено
ендоскопічне обстеження порожнини носа (за допомогою ендоскопів фірми
OLYMPUS, виробництва Японії ), комп’ютерна томографія на томографі
PLANMECA 3D, виробництва Фінляндія, з використанням ліцензійного
програмного забезпечення Romexis Viewer.
Визначення активності ММР-9 в сироватці крові та слині проводилося з
використанням ELISA kit, стандартними діагностикумами виробництва
Німеччини.
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Статистична обробка даних проводилася із визначенням середніх
значень, моди, медіани, значимість різниці між групами визначалася при
правильному розподілі даних за допомогою Т-критерію Стьюдента, при
неправильному розподілу даних з використанням непараметричних критерії
Манна-Уітні для незалежних вибірок та Вілкоксона для залежних.
Пацієнтам основної групи було проведено оперативне втручання
ендоскопічним

доступом

ендоназальне

підслизове

видалення

кісти

верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід.
Завдяки

застосуванню

запропонованого

ендоскопічного

доступу

підслизового видалення кіст верхньощелепних пазух через нижній носовий
хід

забезпечуєтьсязбереження

порожнині.

Оскільки

нормального

найкраща

повітрообміну

вентиляція

в

верхньощелепної

носовій
пазухи

відбувається через природнє співустя, проведення оперативного втручання
через середній носовий хід спотворить турбулентий рух повітряного потоку
носовою

порожниною,

що

в

свою

чергу

змінить

повітрообмін

верхньощелепної пазухи.
Пацієнтам основної групи з встановленою стоматологічною патологією
паралельно було проведено санацію зубощелепної системи.
Видалений в процесі операції матеріал - оболонка кісти, піддавався
патогістологічному

дослідженню.

Патогістологічне

дослідження

проводилося за загально прийнятою методикою шляхом первісної фіксації
матеріалу

в

розчині

формальдегіду,

з

подальшим

забарвленням

і

формуванням парафінових блоків, після чого були отримані зрізи для
проведення світлової мікроскопії.
Оцінка ефективності повітрообміну в носовій порожнині проводилась за
допомогою ряду методів. Для обчислення швидкості потоку повітря через
перетин порожнини носа і числа Рейнольдса, використовувалося ліцензійне
програмне забезпечення MATLAB (The Mathworks, Natlick, MA, USA),
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структурні моделі формувалися за допомогою програми MeshLab. Для
аналізу були прийняті наступні перетини порожнини носа - вхід в ніс, клапан
носа, передній кінець середньої носової раковини (СНР), сполучення, хоана.
Також проводилося обчислення числа Рейнольдса для кожного перетину.
Всім пацієнтам проводилося дослідження функції зовнішнього дихання
з використанням масочного спірометра. Дослідження проводилося протягом
15 хвилин, причому початок фіксації результатів проводився не з самого
початку дослідження, а через 5 хвилин від початку дихання через спірометр, і
тривав 10 хвилин, що дозволило максимально точно виміряти такі параметри
як хвилинний об'єм дихання, тривалість вдиху, тривалість видиху.
Встановлено, що при проведенні оперативного втручання, при видаленні
кісти

верхньощелепної

пазухи

через

нижній

носовий

хід,

в

післяопераційному періоді, обмін 90 % повітря у верхньощелепній пазусі
відбувається в середньому за 214 дихальних циклів.
Проведені дослідження показали, що підвищення вмісту ММП-9 в
слині при кісті верхньощелепної пазухи пов'язано з наявністю запального
процесу у верхній щелепі. У свою чергу, залишилося відкритим питання, чи є
кіста верхньощелепної пазухи наслідком запального процесу у верхній
щелепі навколо коренів зубів чи вона є самостійним захворюванням,
незважаючи на те, що статистичні дані показують значно більшу частоту
виникнення кісти верхньощелепної пазухи при патології зубощелепної
системи, ніж в середньому по популяції.
Ключові слова: матричні металопротеїнази, ММП-9, одонтогенна
кіста верхньощелепної пазухи, риногенна кіста верхньощелепної пазухи,
періодонтит
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SUMMARY
Mohammed K.F. Rezmak. Diagnostic value of matrix metalloproteinase
activity in patients with the maxillary sinus cyst. - Qualifying scientific work on
the rights of the manuscript.
Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Medical
Sciences in specialty 14.01.19 - Otorhinolaryngology (222 - Medicine). Bogomolets National Medical University, SI «O.S. Kolomiychenko Institute of
Otolaryngology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv,
2020.
The dissertation is devoted to the study of the activity of matrix
metalloproteinase enzymes, on the example of matrix metalloproteinase-9 (MMP9) in patients with a cyst of the maxillary sinus. During the work, a modified
method of submucosal removal of the maxillary sinus cysts through the lower
nasal passage was proposed. In the clinical part of the work in persons with cyst of
the maxillary sinus, the enzyme matrix metalloproteinase-9 was determined in the
serum, saliva and membrane of the cyst of the maxillary sinus. The analysis of the
influence and interaction of the increase in the enzyme MMP-9 level in saliva with
pathology of the dental-maxillary system in patients with cyst of the maxillary
sinus was carried out. It was proved that matrix metalloproteinases play an
important role in in the resorption of synthetic foreign bodies in the body.
The aim of the dissertation. Increasing the accuracy of differential
diagnosis of maxillary sinus cysts of odontogenic and rhinogenic genesis based on
the study of the activity of matrix metalloproteinases.
Scientific novelty of the obtained results. A diagnostic algorithm for
examination of patients with maxillary sinus cysts of odontogenic and rhinogenic
genesis has been developed.
The diagnostic significance of MMP-9 level in the saliva of examined
patients in relation to the genesis of the development of cysts of the maxillary
sinuses was determined.
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It was proved that the level of MMP-9 level in the serum is not a marker of
the inflammatory process in the bone of the upper jaw, because there was no
statically significant difference between the values of MMP-9 in the serum of
patients in the main (131 ng / ml) and control groups (127 ng / ml), respectively.
It was proved that the increase of the enzyme MMP-9 concentration in the
saliva of patients with maxillary sinus cysts to the level of 1784 (± 112) ng / ml
indicates the odontogenic nature of maxillary sinus cysts compared to the level of
this indicator in patients of the control group - 228 (± 38) ng / ml, respectively.
It was proved that in case of odontogenic genesis of development of a cyst
the increase of MMP-9 level in saliva occurs and it gets normalized after the
elimination of problems of dental system.
The relationship between the level of activity of the inflammatory process of
the dental system and the level of MMP-9 in saliva in patients with cysts of the
maxillary sinus was detected.
The connection between the pathology of dental-maxillary system and
development of a cyst of the maxillary sinus has been established. An increase of
the enzyme MMP-9 level was detected only in patients with cysts of the maxillary
sinus, who also had pathology of the dental-maxillary system (chronic
periodontitis, granuloma of the root of the tooth). However, the study did not
reveal a statistically significant difference between the indicators before surgery
(average 1219 (± 328) ng / ml) and after (1110 (± 283) ng / ml).
Definition of MMP activity deepens the knowledge about the mechanisms of
development of odontogenic and rhinogenic cysts of the maxillary sinuses.
The practical significance of the obtained results. The method of
submucosal removal of cysts of the maxillary sinus through the lower nasal
passage has been modified. Because the osteomeatal complex plays an important
role in the normal functioning of the maxillary sinus, access to the maxillary sinus
through the middle nasal passage in the remote postoperative period can cause
dysfunction of the structural parts of the nasal cavity and maxillary sinus.
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The work substantiates the use of the method of determining the activity of
MMP in patients with cysts of the maxillary sinus to determine or confirm the
genesis of the pathological process.
A statistically significant association (p<0.05) was found between cyst
recurrence and increased MMP-9 activity in saliva in the postoperative period.
The increase in the activity of MMP-9 in the membrane of the cyst of the
maxillary sinus statistically significantly corresponds to the activity of the
inflammatory process in the bone tissue of the upper jaw around the root of the
tooth.
The data obtained in the study of recurrence of maxillary sinus cysts in the
remote postoperative period allow to establish the relationship of pathology of the
maxillary sinus with the latent course of chronic periodontitis, which is not
detected by standard examination.
In order to solve the tasks in accordance with the stated aim of the study, we
performed

a

survey

of

125

patients

who

were

hospitalized

in

the

otorhinolaryngology department of the Alexander Clinical Hospital in the period of
2016-2018 years with a diagnosis of maxillary sinus cyst. The age of patients
ranged from 20 to 69 years. Among them 58 (46.4%) were men and 67 (53.6%)
were women. These patients formed the main group of subjects. They underwent a
comprehensive examination, surgery and postoperative follow-up.
The control group included 25 patients: 11 men and 14 women who were
diagnosed with curvature of the nasal septum and neurovegetative form of
vasomotor rhinitis.
Criteria for inclusion in the main group: the presence of confirmed
pathology of the cyst of the maxillary sinus, age from 20 to 69 years, absence of
severe concomitant general chronic disease (such as heart failure, renal failure,
decompensated diabetes mellitus, severe bronchial asthma, which is important
because patients are planned to get surgical treatment under general anesthesia).
No history of acute inflammatory disease in the last 3 months before the study,
patients have not been treated by a dentist for the last 3 months.
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Exclusion criteria for the main group: absence of maxillary sinus cyst, age
of patients less than 20 and more than 69 years, the presence of severe concomitant
general chronic disease, a history of acute inflammatory disease in the last 3
months before the study, dental treatment during last 3 months.
Criteria for inclusion in the control group: absence of the cyst of the
maxillary sinus, age from 20 to 69 years, no severe concomitant general chronic
disease, no history of acute inflammatory disease for 3 months before the study,
patients were not treated by a dentist for the last 3 months.
Exclusion criteria for the control group: the presence of a cyst of the
maxillary sinus, the age of patients less than 20 and more than 69 years, the
presence of severe concomitant general chronic disease, a history of acute
inflammatory disease in the last 3 months before the study, dental treatment during
last 3 months.
All patients underwent general clinical, otorhinolaryngological and dental
examination. There was also carried out an endoscopic examination of the nasal
cavity (using endoscopes from OLYMPUS, made in Japan), computed tomography
using a PLANMECA 3D tomograph (made in Finland) using licensed Romexis
Viewer software.
Determination of MMP-9 activity in serum and saliva was performed using
ELISA standard diagnostic kit (made in Germany).
Statistical data processing was performed to determine mean values, mode,
median. the significance of the difference between groups was determined by using
Student's T-test in case of correct distribution of data and using non-parametric
Mann-Whitney criteria for independent samples and Wilcoxon for dependent in
case of incorrect distribution of data.
Patients in the main group underwent endoscopic surgery – endonasal
submucosal removal of a cyst of the maxillary sinus through the lower nasal
passage.
Due to the application of the proposed endoscopic access of the submucosal
removal of the maxillary sinuses cysts through the lower nasal passage ensures the
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preservation of normal air exchange in the nasal cavity. Since the best ventilation
of the maxillary sinus occurs through the natural conjunctiva, surgery through the
middle nasal passage will distort the turbulent movement of air flow through the
nasal cavity, which in turn will change the air exchange of the maxillary sinus.
The material removed during the operation – the cyst membrane was
subjected to histopathological examination. Pathohistological examination was
performed according to conventional methods by initial fixation of the material in
a solution of formaldehyde followed by staining and formation of paraffin blocks,
after which sections were obtained for light microscopy.
Evaluation of the efficiency of air exchange in the nasal cavity was
performed using a number of methods. To calculate the velocity of air flow
through the cross section of the nasal cavity and the Reynolds number a licensed
MATLAB software (The Mathworks, Natlick, MA, USA), was used. Structural
models were formed using the MeshLab program. The following sections of the
nasal cavity were taken for analysis: the entrance to the nose, the nasal valve, the
anterior end of the middle nasal concha (MNC), the junction, and the choana. The
Reynolds number was also calculated for each section.
All patients were examined for the respiratory function using a masked
spirometer. The study was conducted for 15 minutes, and the beginning of of the
results fixation was not from the very beginning of the study, but in 5 minutes
since the beginning of breathing through the spirometer, and it lasted for 10
minutes, which allowed to measure such parameters as accurately as possible – a
minute breathing volume, duration of breath, duration of exhale.
It is established that during surgery, when removing a cyst of the maxillary
sinus through the lower nasal passage, in the postoperative period the exchange of
90% of air in the maxillary sinus occurs in an average of 214 respiratory cycles.
The studies have shown that the increase in the content of MMP-9 in saliva
in patients with cysts of the maxillary sinus is associated with the presence of an
inflammatory process in the upper jaw. In turn, the question remains whether the
cyst of the maxillary sinus is the result of an inflammatory process in the upper jaw
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around the roots of the teeth or it is an independent disease, despite the fact that
statistics shows a significantly higher incidence of maxillary sinus cysts in patients
with pathology of the dental-maxillary system compared to average population.
Key words: matrix metalloproteinases, MMP-9, odontogenic cyst of
maxillary sinus, rhinogenic cyst of maxillary sinus, periodontitis.
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ВСТУП
Актуальність проблеми
Щорічно, кількість пацієнтів, що звертаються з приводу кіст
верхньощелепних пазух збільшується в 3,1 рази [22]. Доведена чітка
тенденція збільшення кількості оперативних втручань на верхньощелепній
пазусі. Так, лише за період 2005-2010 року їхнє число зросло на 24% [58].
Доведено, що матричні металопротеїнази (ММП) грають важливу роль
в резорбції синтетичних сторонніх тіл в організмі людини. Саме тому ці
полімери активно використовуються при лікуванні патології зубо-щелепної
системи [22, 171].
Фактори

ризику

розвитку

кісти

верхньощелепної

пазухи

досі

залишаються не до кінця вивченими. Відомо, що однією з провідних причин
формування кісти верхньощелепної пазухи є хронічне запалення структур
верхньої щелепи [95]. Персистуючий запальний процес при риносинуситі
зазвичай асоціюється з процесом тканинного ремоделювання, що полягає у
заміщенні сторонніх тканин не білкового походження[142].
Активну роль в процесі тканинного моделювання відіграють матричні
металопротеїнази, які відносяться до групи цинк-вмісних ферментів, однією з
функцій яких є відновлення сполучної тканини [84]. Підвищення вмісту
матричних металопротеїназ в тканинах і слині описується при поліпозному
синуситі, при хронічному періодонтиті та при формуванні кіст верхньої
щелепи одонтогенного ґенезу [91].
Таким чином, припускається, що підвищення метолопротеїнази-9 в
слині зумовлено перебігом латентного, безсимптомного періодонтиту, що дає
змогу розрізнити кісти одонтогенного та риногенного походження, що у
свою чергу впливає на подальший протокол лікування, та є важливим
компонентом діагностичного процесу.
Значно збільшилась кількість хірургічних втручань з приводу
імплантації зубів та синусліфтингу, що призводить до ускладнення
конвенційних шляхів гайморотомії, та породжує необхідність пошуку нових
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способів доступу до верхньощелепної пазухи з метою максимального
збереження кісткового масиву верхньої щелепи [41, 143].
Детальне вивчення рецидивування кіст верхньощелепних пазух у
віддаленому післяопераційному періоді дозволяє припустити взаємозв'язок
кістозної

патології

хронічного

верхньощелепних

періодонтиту.

Водночас

пазух

з

латентним

матричні

перебігом

металопротеїнази

є

компонентами ферментного каскаду хронічного запалення, та можуть
використовуватися у ролі діагностичного маркеру [29].
На сьогоднішній день, пошук нових способів хірургічного доступу до
верхньощелепної пазухи і удосконалення вже існуючих, є важливим
питанням сучасної ринохірургії[142], особливо, з огляду на все більш
зростаючі вимоги до збереження інтактними неушкодженими патологічним
процесом анатомічних структур порожнини носа [21,38]. У сучасній
літературі існує безліч описів комп'ютерних моделей, які описують перебіг
потоку повітря при різних анатомічних варіантах і патології порожнини носа
і навколоносових пазух [5,7], проте дані, які стосуються розрахунку числа
Рейнольдса і швидкості потоку в перетині соустя верхньощелепної пазухи
при кісті верхньощелепної пазухи, а також в післяопераційному періоді після
операції гайморотомії через нижній носовий хід, є розрізненими і
суперечливими [134]. Докладно описані варіанти аеродинаміки порожнини
носа при хронічному поліпозно риносинусит [87], проте дані щодо
аеродинаміки при одонтогенній патології верхньощелепної пазухи є
недостатніми для того, щоб стверджувати, що дана проблема близька до
вирішення.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є
складовою частиною науково-дослідної теми кафедри оториноларингології
НМУ імені О.О.Богомольця «Оптимізація хірургічних та консервативних
підходів

до

0113U002271).

лікування

патології

ЛОР-органів»

(№

держреєстрації
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Мета роботи. Підвищення точності диференційної діагностики кісти
верхньощелепної пазухи одонтогенного і риногенного ґенеза на основі
дослідження активності матричних металопротеїназ.
Завдання дослідження:
1. Визначити активність ММП-9 в слині та сироватці крові у пацієнтів
контрольної та основної груп.
2. Визначити

активність

ММП-9

в

оболонці

видалених

кіст

верхньощелепної пазухи.
3. Порівняти дані активності ММП-9 в слині до та після хірургічного
втручання у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи.
4. Порівняти показники ферментативної активності ММП-9 в слині при
риногенному та одонтогенному генезі кіст верхньощелепної пазухи у
пацієнтів основної групи.
5. Модифікувати підхід до видалення кісти верхньощелепної пазухи
одонтогенного характеру.
6. Оцінити віддалені результати рецидивування кіст верхньощелепної
пазухи у післяопераційному періоді.
Методи дослідження: всім пацієнтам проводилися загально клінічні
обстеження (дослідження лабораторних показників: загальний аналіз крові з
формулою, біохімічне дослідження крові (АЛТ, АСТ, білірубін, креатинін,
сечовина, альфа-амілаза), визначення групи крові і резус приналежності,
загальний аналіз сечі).
Перед лікуванням, обов'язковим було обстеження всіх груп пацієнтів у
стоматолога з метою виключити карієс зубів, гострий пародонтит,
загострення хронічного пародонтиту.
При передопераційній підготовці всім пацієнтам було проведено КТ
навколоносових пазух, ендоскопічне дослідження порожнини носа і
носоглотки, ринопневмометрію.
КТ навколоносових пазух проводилося на комп'ютерному томографі
PLANMECA 3D, виробництва Фінляндія, з використанням ліцензійного
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програмного

забезпечення

Romexis

Viewer.

За

допомогою

даного

програмного забезпечення проводилося вимірювання розмірів анатомічних
структур порожнини носа і навколоносових пазух.
Ендоскопічне дослідження порожнини носа і носоглотки проводилося з
використанням ендоскопів OLYMPUS, виробництва Японії, з кутами зору 0,
30, 70 градусів.
Для обчислення швидкості потоку повітря і через перетин порожнини
носа

і

числа

Рейнольдса,

використовувалося

ліцензійне

програмне

забезпечення MATLAB (The Mathworks, Natlick, MA, USA), структурні
моделі формувалися за допомогою програми MeshLab. Для аналізу були
прийняті наступні перетини порожнини носа - вхід в ніс, клапан носа,
передній кінець середньої носової раковини (СНР), співустя, хоана. Також
проводилося обчислення числа Рейнольдса для кожного перетину.
Всім пацієнтам проводилося дослідження функції зовнішнього дихання
з використанням масочного спірометра. Дослідження проводилося протягом
15 хвилин, причому початок фіксації результатів було не з самого початку
дослідження, а через 5 хвилин від початку дихання через спірометр, і тривало
10 хвилин, що дозволило максимально точно виміряти такі параметри хвилинний об'єм дихання, тривалість вдиху, тривалість видиху .
Також було проведено імунологічне дослідження визначення рівня
ММР-9 в сироватці крові, слині та оболоні кісти. Визначення активності
ММР-9 в сироватці крові та слині проводилося з використанням ELISAkit,
стандартними

діагностикумами

виробництва

Німеччини,

результати

вимірюються в нг/мл. Значення вмісту ММР-9 в оболонці кісти вимірюється
в мкг/г.
Статистична обробка даних проводилася із визначенням середніх
значень, моди, медіани, значимість різниці між групами визначалася при
правильному розподілі даних за допомогою Т-критерію Стьюдента, при
неправильному розподілу даних з використанням непараметричних критеріїв
Манна-Уітні для незалежних вибірок та Вілкоксона для залежних.
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Об’єкт дослідження: кісти верхньощелепної пазухи.
Предмет дослідження: активність ММП-9 в слині та в оболонці кісти
при риногенному і одонтогенному ґенезі кісти верхньощелепної пазухи.
Наукова новизна отриманих результатів.
Розроблено діагностичний алгоритм обстеження пацієнтів з кістами
верхньощелепних пазух одонтогенного та риногенного ґенезу.
Визначена діагностична значимість показників ММП-9 у слині обстежених
пацієнтів у взаємозв’язку з генезом розвитку кіст верхньощелепних пазух.
Доведено, що рівень ММП-9 у сироватці крові не є маркером запального
процесу у кістці верхньої щелепи, оскільки не було встановлено статично
достовірної різниці значень ММП-9 у сироватці крові у пацієнтів основної
(131 нг/мл) і контрольної групи (127 нг/мл) відповідно.
Доведено, що підвищення ферменту ММП-9 у слині пацієнтів з кістою
верхньощелепної пазухи до рівня 1784 (±112) нг/мл свідчить про
одонтогенний характер кісти верхньощелепної пазухи у порівнянні з рівнем
цього

показника

у

пацієнтів

контрольної

групи

228

(±38)

нг/мл

розвитку

кісти

відповідно[156].
Доведено,

що

при

одонтогенному

характері

визначається підвищення ММР-9 у слині, яке нормалізується після усунення
проблем зубощелепної системи.
Виявлено взаємозв’язок між рівнем активності запального процесу
зубощелепної системи та рівнем ММП-9 у слині у хворих з кістою
верхньощелепної пазухи [155].
Встановлено зв’язок патології зубо-щелепної системи із розвитком
кісти верхньощелепної пазухи. Підвищення вмісту ферменту ММП-9 було
виявлено тільки у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи, у котрих крім
того, встановлено патологію зубо-щелепної системи (хронічний періодонтит,
гранульома кореня зуба)[154]. При цьому, у дослідженні не було виявлено
статистично достовірної різниці між показниками до оперативного втручання
(в середньому 1219 (±328) нг/мл) та після (1110 (±283) нг/мл).
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Визначення ММП поглиблюють знання щодо механізмів розвитку
одонтогенних та риногенних кіст верхньощелепних пазух.
Практичне значення одержаних результатів.
Модифіковано спосіб підслизового видалення кіст верхньощелепної
пазухи через нижній носових хід. Оскільки остеомеатальний комплекс грає
важливу роль в нормальному функціонуванні верхньощелепної пазухи,
доступ до максилярного синусу через середній носовий хід у віддаленому
післяопераційному

періоді

може

викликати

порушення

нормального

функціонування структурних частин носової порожнини та верхньощелепної
пазухи.
Робота обґрунтовує використання методу визначення активності ММП
у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи для визначення або
підтвердження ґенезу патологічного процесу.
Був встановлений статистично достовірний зв’язок (р<0,05) між
рецидивуванням кіст та підвищенням активності ММР-9 в слині у
післяопераційному періоді.
Збільшення активності ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної пазухи
статистично достовірно відповідає активності запального процесу у кістковій
тканині верхньої щелепи навколо кореня зуба.
Дані, отримані при вивченні рецидиву кісти верхньощелепної пазухи у
віддаленому

післяопераційному

періоді,

дозволяють

встановити

взаємозв'язок патології верхньощелепної пазухи з латентним перебігом
хронічного

періодонтиту,

який

не

виявляється

при

стандартному

обстеженні[157].
Впровадження результатів досліджень.
Матеріали дисертаційної роботи використовуються під час проведення
практичних занять із студентами на семінарських заняттях з лікарямиінтернами на кафедрі оториноларингології Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця.
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Модифікований спосіб підслизового видалення кіст верхньощелепної
пазухи через нижній носових хід впроваджений в практику відділення
оториноларингології Олександрівської клінічної лікарні міста Києва.
Особистий внесок здобувача
Вибір теми наукового дослідження, планування роботи, постановка
мети, завдань дослідження, аналіз та обговорення одержаних результатів
дослідження були здійснені дисертантом разом з науковим керівником
роботи.
Автором здійснено розробку основних теоретичних і практичних
положень

проведеного

дисертаційного

дослідження.

Дисертантом

самостійно проведений клінічний відбір хворих та їх обстеження;
проведений статистичний аналіз отриманих результатів; написані розділи
«Огляд літератури», «Загальна методика й основні методи дослідження» та
усі розділи власних досліджень.
Разом із науковим керівником проведено аналіз та узагальнення
результатів роботи, а також сформульовані висновки. У публікаціях
дисертанту належать основні ідеї та розробки стосовно діагностики та
лікування хворих з кістами верхньощелепної пазухи одонтогенного та
риногенного ґенезу.
Апробація результатів дисертації
Основні результати роботи були апробовані на Щорічній осінній
конференції

Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів

отоларингологів з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та
лікування в оториноларингології» (6-8 жовтня 2019 р., м. Дніпро, Україна)
та науково-практичній конференції наукового медичного товариства
лікарів-оториноларингологів міста Києва та Київської області (02 лютого
2020р., м.Київ).
Структура дисертації
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Дисертаційна робота викладена українською мовою на 154 сторінках
друкованого тексту та складається з титульного аркуша, анотації, змісту,
переліку умовних позначень, огляду літератури, розділу «матеріали і методи
дослідження» та 4 розділи власних досліджень, висновків, практичних
рекомендацій та списку використаної літератури, який містить 186 робіт із
яких 52 кирилицею та 134 латиницею. Дисертація ілюстрована 6 таблицями
та 36 рисунками.
Публікації
За матеріалами дисертації опубліковано 5 наукових робіт. 4 статті
опубліковано в затверджених МОН України наукових фахових журналах, 1
в іноземному виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз.
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РОЗДІЛ 1. Огляд літератури
1.1 Актуальність проблеми кіст приносових пазух
Кіста верхньощелепної пазухи - утворення, заповнене рідиною, яке
прилягає до однієї зі стінок пазухи, частіше це задньонижня або медіальна,
рідко - передня стінка [167]. Можливе розташування кісти в альвеолярній
бухті

[159].

Залежно

від

наявності

або

відсутності

вистилання

з

циліндричного епітелію виділяють справжні "ретенційні" або псевдокісти
[59], які можуть зникати після ліквідації запального процесу.
Лікування та діагностика кіст приносових пазух - актуальна проблема в
практиці сучасного отоларинголога, яка отримала значний розвиток, завдяки
впровадженню в рутинну практику рентгенологічних методів дослідження,
які дозволяють більш точно візуалізувати анатомічні структури, зокрема КТ і
МРТ, а також застосування ендоскопічної техніки при лікуванні даної
патології. За даними літератури, поширеність сягає 1,4 - 9,6% від загальної
популяції [91]. Найчастіше кіста вражає верхньощелепну пазуху[140].
У сучасній літературі постійно зустрічаються повідомлення про роль
патології зубощелепної системи в розвитку кісти верхньощелепної пазухи
[124]. Хронічне запалення кореня зуба на верхній щелепі, а також запальний
процес кістки верхньої щелепи, яка безпосередньо прилягає до даного кореня
є однією з провідних причин поширення запалення на слизову оболонку
верхньощелепної пазухи, з подальшим розвитком кісти [84].
Активно

обговорюється

роль

архітектоніки

порожнини

носа

і

навколоносових пазух[46], а також роль матричних металопротеїназ в
процесі хронічного запалення кістки верхньої щелепи[65].
Також, зараз активно проводиться кількісний вимір вмісту матричних
металопротеїназ, зокрема ММР-9, і кореляція їх активності з інтенсивністю
запального процесу у верхній щелепі [66].
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Куріння

виділяють

як

ризик-фактор

у

формуванні

кісти

верхньощелепної пазухи [92]. Відомо, що однією з провідних причин
формування кісти верхньощелепної пазухи є хронічне запалення структур
верхньої щелепи [95]. Так само вважається, що персистуюча вірусна
інфекція, внаслідок виникнення реакції гіперчутливості cповільненого типу є
одним із патогенетичних механізмів розвитку кістозних змін слизової
оболонки [142].
Пазуха може інфікуватися із слизової оболонки носа та із інших
параназальних порожнин, а також прирізних інфекційних захворюваннях
таких як грип, дифтерія, кір, скарлатина і ін. [159]. Серед причин запалення
верхньощелепної пазухи є і одонтогенні запальні процеси, а також дентальні
оперативні втручання та втручання на альвеолярному відростку верхньої
щелепи [132]. Вони можуть супроводжуються перфорацією і інфікуванням
гайморової пазухи. Гайморит даної патології називається одонтогенним.
Поєднання

запальних

процесів

у

прищелепних

м’яких

тканинах

і

верхньощелепній пазусі становить 11,2 % від загальної кількості гнійнозапальних захворювань щелепно-лицевої ділянки (В. О. Шевчук, 1994).
Тому вивчення причини, частоти клінічних проявів одонтогенного
гаймориту, своєчасна діагностика і правильне лікування є профілактикою
таких захворювань як остеомієліт верхньої щелепи, флегмона очної ямки,
злоякісні пухлини верхньої щелепи, невралгії трійчастого нерва.
1.2 Деякі особливості верхньощелепних пазух
Верхньощелепні

пазухи

–

являються

найбільшими

парними

приносовими пазухами. Вони знаходяться в тілі верхньої щелепи.
Відносяться верхньощелепні пазухи до передньої групи при носових пазух,
оскільки їх устя відкриваються в середні носові ходи.
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Форма верхньощелепної пазухи дорослої людини частіше має вигляд
усіченої три- або чотиригранної піраміди. Розміри лівої та правої
верхньощелепних пазух між собою у кожної людини можуть різнитися [164].
Починає розвиватися верхньощелепна пазуха у кінці 2-го – на початку
3-го місяця ембріонального розвитку плоду. Вона з’являється у вигляді
заглиблення в середньому носовому ході. Її розвиток відбувається завдяки
поступовому розсмоктуванню міксоїдної тканини, закладеної в кісткових
стінках.
Межі

верхньощелепної

пазухи

з

віком

відносно

рівномірно

збільшуються у трьох напрямах. Незначну перевагу має ріст у ширину.
Попереду верхньощелепна пазуха досягає сльозо-носового каналу і
відокремлена від нього сполучнотканинним прошарком завтовшки 1-1,5 мм.
Зверху пазуха відмежована від очної ямки кістковою стінкою, в якій можна
виявити прожилки сполучної тканини. У дорослих зовнішня випукла стінка
носо-сльозного каналу виступає у верхньощелепну пазуху. Знизу і ззаду
гайморової

пазухи

розташовані

потужні

ділянки

кісткової

тканини.

Внутрішня стінка верхньощелепної пазухи сполучається із середнім носовим
ходом через природній отвір. Ця стінка має особливість – вона є найтоншою,
та повністю не костеніє з віком. Нижня межа верхньощелепної пазухи
розташована нижче від дна порожнини носа.
Збільшення

верхньощелепної

пазухи

вглиб

(латерально)

супроводжується зміною її топографічних взаємовідносин із підочноямковим
каналом, про що важливо пам’ятати ринохірургам при проведенні
оперативних втручань на верхньощелепній пазухі [165].
Розміри

верхньощелепної

пазухи

до

6-річного

віку

розміри

верхньощелепної пазухи наближаються до таких у дорослої людини. У
дорослої людини розміри пазухи у середньому становлять 10–12 см3 , але
можуть досягати і 30 см3 (О. Г. Лихачев, 1962).
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В процесі росту пазуха може змінювати форму й об’єм внаслідок
утворення в її стінках різних бухт і випинань. У верхньощелепній пазусі
розрізняють чотири додаткові заглиблення, або бухти (виличну, лобову,
піднебінну і альвеолярну), які залежно від ступеня її пневматизації можуть
змінювати конфігурацію і топографічне співвідношення з прилеглими
тканинами.
Існують наступні типи будови верхньощелепної пазухи [165]:
 пневматичний

тип

свідчить

про

надмірний

розвиток

верхньощелепної пазухи. Її межі можуть поширюватися на
альвеолярний, піднебінний і навіть виличний відростки. У таких
випадках відстань між верхівками зубів верхньої щелепи і дном
верхньощелепної пазухи значно зменшується, що є фактором
ризику розвитку запалення в пазухі одонтогенного ґенезу. У
рідких випадках кісткової стінки в ділянці дна верхньощелепної
пазухи взагалі немає, і верхівки зубів вкриті лише слизовою
оболонкою.

Виходячи

з

вище

зазначених

данних,

можна

стверджувати, що чим більше пневматизована верхньощелепна
пазуха, то нижче і тонше її дно, і вища вірогідність її інфікування з
одонтогенних вогнищ;
 склеротичний

тип

характерний

для

малих

розмірів

верхньощелепної пазухи. У таких випадках кісткова перегородка
між слизовою оболонкою пазухи і верхівками зубів може досягати
кількох міліметрів;
 змішаний тип – у деяких випадках можлива асиметрія типів
верхньощелепних пазух (це передбачає з одного боку –
пневматичний тип – тонкі стінки та великий об’єм, з іншого –
склеротичний тип – товсті стінки та малий об’єм).
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Кровопостачання

верхньощелепної

пазухи

забезпечують

гілки

верхньощелепної, лицевої й очної артерій. Венозна кров відтікає в
однойменні вени і крилоподібне сплетення. Відвідні лімфатичні судини
пазухи впадають у лімфатичні судини порожнини носа. Іннервацію
здійснюють очний і верхньощелепний нерви, а також крило-піднебінний
вузол. [172]
Слизова

оболонка

верхньощелепної

пазухи

є

безпосереднім

продовженням слизової оболонки порожнини носа. У ній розташована значна
кількість залоз: у дітей переважають прості, гіллясті та звивисті трубчасті
залози, у дорослих – альвеолярні трубчасті залози.
У

дорослих

верхньощелепна

пазуха

вистелена

багатошаровим

миготливим епітелієм, що розташований безпосередньо на періості [167].
Завдяки суворим ритмічним миготливим рухам війок клітини епітелію
забезпечують транспорт секрету слизової оболонки з пазухи в порожнину
носа.
Дія шкідливих чинників різної природи (механічних, фізичних,
хімічних, біологічних) порушує функцію миготливого епітелію, що спонукає
руйнування війок. Їх відновлення можливе лише після нормалізації чинників
місцевого імунітету (В. Т. Пальчун і співавт., 1982).

1.3 Патогенез розвитку кісти верхньощелепної пазухи
Патогенетичною основою кісти є закупорка вивідних отворів слизових
залоз пазухи. Так само, залежно від вмісту всередині, виділяють кісти
заповнені слизовим, гнійним і серозним вмістом[26]. Найчастіше кіста, якщо
вона невеликих розмірів, має безсимптомний перебіг і є "випадковою
знахідкою" під час виконання діагностичних рентгенологічних маніпуляцій з
приводу гострої оториноларингологічної, неврологічної чи іншої патології.
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Справжні кісти можуть досягати великих розмірів, тиснути на стінки пазухи,
в результаті викликаючи трофічні порушення і руйнування кістки з
формуванням дефекту і пролабуванням з нього[66]. Найчастіше дефект
виникає на медіальній стінці верхньощелепної пазухи з пролабуванням у
нижній носовий хід [40].
Специфічних клінічних симптомів кіста верхньощелепної пазухи не
має і основною скаргою при зверненні пацієнта є головний біль різної
інтенсивності, в основному тупий, що з'являється періодично на стороні
ураження [143]. Вважається, що захворювання може протікати безсимптомно
протягом тривалого періоду, поки кіста не вийде за межі назальной пазухи.
Отже,

основним

методом

діагностики

кіст

гайморових

пазух

є

рентгенологічний метод, який включає рентгенографію, комп'ютерну
томографію та магнітно-резонансну томографію приносових пазух.
Так само, однією з основних причин кіст верхньощелепних пазух є
захворювання верхніх молярів і премолярів, як нелікованих [25]: глибокий
карієс, хронічний пародонтит, кістогранульоми коренів; так і викликані
помилками лікування: недопломбовані корені у зв’язку з анатомічними
особливостями або надмірним введенням пломбувального матеріалу, відлам
іструменту в каналі при ендодонтичного лікування, перфорація кореня зуба.
В даних випадках необхідно комплексне лікування як самої кісти, так і
стоматологічної патології. У деяких випадках можливе збереження зуба,
однак на думку Коена і Бернара (2000) є абсолютні протипоказання до
зубозберігаючих операцій: захворювання крові, гемофілія, декомпенсація
серцевих захворювань, гострі захворювання нирок, гепатити, активний
туберкульоз, рухливість зубів 2-4 ступеня, карієс кореня, виражена резорбція
стінок альвеоли, наявність мікростомії, низький рівень гігієни порожнини
рота.
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Патогенез кіст одонтогенного генезу можна поділити на кілька етапів
[86], які завжди ініціюються хворим зубом, корені якого зв'язуються з
порожниною верхньощелепної пазухи.
Початкова фаза включає в себе некроз пульпи, після ураження її
карієсом, виділення ендотоксинів бактерій і токсинів некротизованої тканини
викликає запалення навколо кореня зуба і формування гранульоми, яка добре
васкуляризована і містить багато клітин імунної системи, таких як
нейтрофіли і лімфоцити. У центрі гранульоми починається активна
проліферація епітеліальних клітин, що веде до залучення в патологічний
процес навколишніх тканин.
Друга фаза - формування кісти, на рахунок неї існує кілька теорій:
епітеліальні клітини починають обростати сполучною тканиною навколо
зуба, відбувається загибель клітин цієї тканини і виділяються протеолітичні
ферменти, які розщеплюють ще більшу кількість клітин і після цього каскаду
реакцій формується порожнина застелена епітеліальними клітинами.
Згідно з іншою теорією система судин не здатна живити таку кількість
швидко проліферуючих епітеліальних клітин, а ті які знаходяться в центрі,
недоодержуючи поживних речовин, гинуть.
Третя фаза - зростання кісти включає кілька механізмів: радіальна
проліферація епітеліальних клітин, накопичення рідини через секрецію
клітинами, ексудацію і фільтрацію, а також руйнування нормальних тканин
навколо кісти. Так само необхідно проводити диференціальний діагноз між
одонтогенною кістою, пророслою в порожнину гайморової пазухи, і
істинною кістою пазухи: при одонтогенній кісті буде відсутня кісткова
перегородка, що відокремлює порожнину кісти від порожнини пазухи, корені
зубів будуть "інтактні" по відношенню до пазухи [144].
Радикулярні кісти (рисунок 1.1 ) виникають в результаті тривалого
існування хронічного процесу, який приводить до подразнення з наступною
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проліферацією епітелія островка Маляссе з формуванням кістозного
пухлиноподібного утворення. Товщина кістозної оболонки при радикулярних
кістах варіює, однак досить товста. Стінка радикулярної кісти складається з
внутрішньої

епітеліальної

багатошаровим

плоским

вистілки,

представленої

неороговілим

епітелієм

частіше
і

всього
середнім

сполучнотканинним прошарком і зовнішнім судинним шаром, що містить
нервові утворення і елементи грануляційної тканини. При цьому остеокласти
розсмоктують навколишні кістки і збільшують ріст кістозної порожнини.

Рис. 1.1. Схематичне зображення патогенезу розвитку радикулярних
кіст [92]
Ріст кісти також пов'язаний зі збільшенням кількості кістозного вмісту і
тиску на навколишні кістки у результаті чого вони стоншуються. Порожнина
кісти заповнена прозорою жовтуватою опалесцюючою рідиною, що містить
кристали холестерину.
Радикулярні кісти частіше всього локалізуються в ділянці верхньої
щелепи, виникають у віці від 20 до 50 років. Кіста росте повільно та без
болю, роками[98].
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Ріст

ретенційних

кіст

верхньощелепних

пазух

відбувається

із

стоншення, а інколи і резорбція її стінок. Частіше ураження зазнають
передня і нижня стінки, що клінічно проявляється у вигляді деформацій
кісткових стінок з боку присінка порожнини рота або в нижньому носовому
ході (валик Гербера). Розрізняють справжні (ретенційні) та несправжні
(лімфангіектатичні) кісти, що розвиваються у верхньощелепній пазусі.
Ретенційні кісти виникають унаслідок обтурації вивідних проток трубчастоальвеолярних залоз слизової оболонки верхньощелепної пазухи.
Утворення лімфангектатичних кіст відбувається через розвиток
внутрішньотканинного набряку (на фоні алергії), розтягування лімфатичних
судин слизової оболонки і подальшого їхнього перетворення на кістоподібні
утворення[85]. Кісти значних розмірів спричинюють утруднення дихання,
хворі скаржаться на тупий біль у верхній щелепі та відчуття тяжкості в голові
під час її нахиляння. Мимовільне розкриття кісти супроводжується раптовим
виділенням серозної рідині з однієї половини носа. Це може повторюватися
1-2 рази на рік.
Якщо при видаленні причинного зуба кіста не була діагностовано, її
ріст продовжується. Такі кісти називаються резидуальними (залишковими).
Відсутність причинного зуба може імітувати неодонтогенну кісту. Вміст
кісти може нагноюватися та імітувати картину гострого гнійного періостита
чи загострення хронічного періодонтита.
Кісти приносових пазух за внутрішнім вмістом розділяються на:
 слизові;
 гнійні;
 серозні;
 пневматизовані (заповнені повітрям)
Начастіше рідина, якою виповнена кіста має слизовий характер
(мукомеле), рідше, вмісткісти гнійного (піоцеле), ще рідше – серозного
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характеру (гідроцеле). Кісти заповнені повітрям (пневмоцеле), зустрічаються
вкрай рідко і тільки в лобових пазухах.

1.4 Рентгенологічні симптоми кісти верхньощелепної пазухи
Під час вивчення рентгенограм потрібно порівнювати ступінь
пневматизації верхньощелепних пазух із досить стійкою прозорістю
орбіт.Залежно від ступеня пневматизації наведена наступна класифікація
верхньощелепних

пазух,

що

дозволяє

прогнозувати

поширення

патологічного процесу на прилягаючі органи [145]:
1. Агенезія верхньощелепної пазухи - відсутність максилярного синуса.
2. Гіпогенезія верхньощелепної пазухи - недорозвинення максилярного
синуса.
3. Нормальна пневматизація верхньощелепних пазух - порожнина пазухи
локалізується в тілі верхньощелепної кістки, не поширюючись в її відросткиі
не виходячи за її межі, дно пазухи знаходиться на рівні дна порожнини носа.
4. Гіпергенез верхньощелепної пазухи - максилярний синус виходитьза межі
нормальних кордонів верхньощелепної кістки, поширюючись всусідні кістки,
викликаючи деформацію сусідніх анатомічних структур.
5. Верхньощелепна пазуха з заглибленнями або кишенями,розповсюджується
за межі тіла верхньої щелепи, в її відростки і навітьсусідні кістки.
6. Багатокамерна верхньощелепна пазуха - максилярний синус знаявністю
повних або неповних перегородок.
Частота виникнення різних варіантів пневматизації верхньощелепних
пазух представлені в таблиці 1.1. [145]:
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Таблиця 1.1.
Частота виникнення різних варіантів пневматизації верхньощелепних пазух
Варіант пневматизації

Кількість пацієнтів, %

верхньощелепної пазухи

Агенезія

0,2

Гіпогенезія

2,4

Нормальна пневматизація

97,35

Гіпергенеза

0,05

Виходячи з даних, вказаних в таблиці 1.1. зазначається, що серед
досліджуваних

кількість

пацієнтів

з

нормальною

пневматизацією

верхньощелепної пазухи статистично, значно переважає.
Класичними рентгенологічними симптомами кіст верхньощелепних
пазух, згідно з даними літератури[167] є тіні різноманітної форми:
1) округлі;
2) напівкруглі;
3) "звисають як крапля";
4) з чітким контуром;
5) сплощені;
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6) меніскоподібні;
7) у вигляді рівня рідини.
Рентгенологічно, можливі варіанти тіні кісти різноманітної величини від пристінкових затемнень до тотального затемнення всієї верхньощелепної
пазухи [167], що дозволяє нам запідозрити кісту у верхньощелепній пазухі і
за допомогою комп'ютерної томографії верифікувати локалізацію, розміри і
можливий метод лікування даної патології.
Рентгенологічно радикулярна кіста характеризується гомогенною
ділянкою розріженої кісткової тканини округлої чи овальної форми з чіткими
контурами, розмірами від 1 до 5-6 см і більше. Зазвичай в кістозну
порожнину звернений корінь каріозно-зміненого зуба. Періодонтальна
щілина з боку кісти не прослідковується. Часто визначається дивергенція
коренів сусідніх зубів. Кісти, що проростають у верхньощелепну пазуху,
визначаються на рентгенограмі приносових пазух носа у вигляді гомогенного
вогнища затемнення верхньощелепного синуса, куполоподібної форми з
чіткими рівними контурами.
Кісти

одонтогенного

характеру

потрібно

диференціювати

від

риногенного і злоякісних новоутворень верхньої щелепи. Характерні клінічні
ознаки одонтогенного характеру: наявність причинного зуба, однобічність
ураження, помірний головний біль або його відсутність, ізольованість
ураження слизової оболонки пазухи (дно, передня або бічна стінки),
анамнестичні відомості. Ці ознаки не характерні для риногенної форми
запалення. На практиці не завжди вдається чітко провести диференціальну
діагностику між одонтогенним і риногенними кістами, тому частка не
уточнених випадків становить 13 % у структурі запальних захворювань
верхньощелепної пазухи.
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Разом з тим, клінічний і патогістологічний діагнози не завжди
збігаються, що, однак, не впливає на тактику лікування і прогноз
захворювання [143].
1.5 Матричні металопротеїнази і їх взаємозв'язок з кістою
верхньощелепної пазухи
Одним з важливих питань у виборі

лікування одонтогенних

новоутворень верхньощелепних пазух є диференціальна діагностика кіст і
злоякісних пухлин з одонтогенного епітелію – амелобластів [131]. Так як при
обох патологіях спостерігається швидка проліферація клітин [73], яку
визначають за кількістю клітин залучених в клітинний цикл за допомогою
ядерного білка Кi-67, важливим аспектом є оцінка інвазивних властивостей
новоутворення.

Вони

можуть

бути

пов'язані

з

матричними

металопротеїназами (ММП).
Матричні металопротеїнази - група цинк-залежних ферментів, які
приймають активну участь в розщепленні білків позаклітинної частини
тканини. У нинішній час відомо близько тридцяти ферментів (колагеназа,
желатинази,

стромелази).

Вони

називаються

так

тому,

що

здатні

розщеплювати білки позаклітинного матриксу. Регуляція позаклітинного
матриксу при фізіологічних і при патологічних станах здійснюється різними
системами протеаз, такими як цистеїн протеаза, серин протеаза, аспартам
протеїназа і металопротеїназа. Останні відіграють важливу роль в
моделюванні тканин, їх диференціації та поведінці клітин. Це важливо для
підтримки гомеостазу як в незмінених тканинах так і при запальних
автоімунних захворюваннях і злоякісних новоутвореннях.
ММП в нормі ізольовані від дентину, пульпи і одонтобластів. При
карієсі вони ініціюють прогресування захворювання і вторинні зміни
дентину.
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Всі матричні протеїнази мають загальні риси: "відносяться до кальцій
залежнихпротеїназ, відзначено зниження хелатними агентами, каталітичний
домен всіх MMPs містить однаковий мотив, в якому три залишки гістидину
зв'язують атом цинку в активному центрі, гідролізують один або кілька
компонентів матриксу і базальних мембран, секретуються у вигляді
проферментів (про-MMPs), пропептидний домен містить консервативну
послідовність, яка відповідає за активацію про- ММPs, має подібну доменну
структуру. Проферменти активуються низкою протеїназ, тіолмодифікуючими
агентами і хаотропними реагентами. Крім того відзначено зниження
специфічними тканинними інгібіторами, послідовності ДНК всіх ММPs
мають високу ступінь гомології з ДНК колагенази, їх промоторні ділянки
генів містять кілька подібних регуляторних послідовностей " [134].
Таблиця 1. 2.
Класифікація металопротеїназ [159].
Група

№М
МР

Повна назва

Субстрат

1

Інтерстиційна колагеназа Колаген I, II, III, VII, X типів

8

Неитрофільна колагеназа Колаген I, II, III, VII, X типів
Колагени (I, II и III, IV, IX, X и XIV),

Колагенази
13

Колагеназа

желатин,

активатор

плазміногена-2,

аггрекан, перлекан, великий тенасцинС і фібронектин, стеонектин, MMP-9

Желатинази

2
9

Желатиназа

А, Колаген I, IV, V, X типів, желатин,

Колагеназа IV типа

ламініл V

Желатиназа В

Колаген I, IV, V, X типів, желатин
Желатин,

Стромелієзи

3

Стромілезин 1

ламініл,

проММР-1,

протеоглікани, колаген III, IV,V, IX, X
типів десмоплакін, е-кадгерин

ни
10

Стромілезин 2

Желатин,

ламінін,

про-ММР-1,

протеоглікани, колаген III, IV,V, IX, X

40
типів

Мембрано-

11

Стромілезин 3

14

МТ1–ММP
МТ2–ММP

15

металопрот
еїнази

α1–антитрипсин,

казеїн, IGF- зв’язуючий білок-1
Про-MMP-2, желатин, колагени
Про-MMP-2,

фібронектин,

великий

тенасцин-С,

ентактин,

ламінін,

аггрекан, перлекан, GST-TNF

зв’язані
матриксні

Α1–антипротеаза,

Про-MMP-2,

16

МТ3–ММP

17

МТ4–ММP

Про-ММР-2

24

MT5–MMP

?

25

MT6–MMP

?

7

Матрілізин

колаген

III,

желатин,

казеїн; фібронектин

Желатин,

про-MMP-1,

фібронектин,

еластин
еластин, колаген IV; желатин, еластин
и k-еластин, казеїн, a1–антитрипсин,

Металоеластаза

12

фібронектин,
ентактин,

вітронектин,

протеоглікан,

ламінін,
GST-TNF,

MBP; фібриноген, фібрин, плазміноген
колаген IV типа, γ2-ланцюги ламініна

Некласифік
овані
матриксні
металопрот

18/1
9

5,

нідоген-1,

велика

тенансцина-С,

RASI-1

олігомернии

ізоформа

фібронектин,
матрикснии

протеїн

хряща (COMP) і аггрекан, IGFBP-3

еїнази
20

Енамелізин

Амелогенін

21

X-MMP

?

23A

CA-MMP

?

23B

—

?

27

MMP-22, C-MMP

?

28

Епілізин

Білки

нервової

тканини,

NCAM-1,

NRG1

Структура матричних протеїназ складається з наступних компонентів:
сигнальний

пептид,

продомен,

цинк-вмісний

гомеопексиновий домен, шарнірна ділянка[15].

каталітичний

домен,
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Здатність руйнувати різні компоненти позаклітинного матриксу
викликає посилення пухлинного росту, інвазії і метастазування клітин
новоутворення [85]. ММП-9 (желатинази-В) може розщеплювати базальну
мембрану за рахунок дії на колаген, одже доцільно оцінювати її кількість для
визначення інвазивних властивостей одонтогенних клітин [85]. Крім дії на
позаклітинний матрикс ММП-9 також є ініціатором резорбції кістки, що
характерно для злоякісних пухлин одонтогенного генезу.
Виявити кількість ММП можна за допомогою імуногістохімічного
дослідження з очищеними антитілами кролячої антисироватки до ММП-9.
При використанні безбіотинової системи детекції та дофарбовування
гематоксиліном імунні комплекси з ММП виглядають як коричневі гранули.

1.6 Роль зубної патології в розвитку кісти верхньощелепної пазухи
У випадку, якщо запалення верхньощелепної пазухи розвивається на
фоні патології зубо-щелепної системи, і за умови встановленого між цими
процесами зв’язку можна говорити про його одонтогенний характер.
Класифікація

одонтогенного

запалення

верхньощелепної

пазухи

залежно від клінічного перебігу:
- гострий (серозний, гнійний);
- хронічний;
- загострений хронічний.
З даними літератури (Г. М. Марченко, 1966 р.), можливий розвиток
одонтогенного процесу верхньощелепної пазухи у двох формах – відкрита
(верхньощелепна пазуха сполучається із порожниною рота) і закрита
(верхньощелепна пазуха не сполучається із порожниною рота).
За даними літератури (В. Є. Щегельський 1979р. ), визначаються такі
особливості одонтогенного процесу у гайморовій пазухі:
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1. Обмеженість ураження. При одонтогенному гаймориті переважно
ураження зазнають нижня і зовнішня стінки верхньощелепної пазухи, рідше
внутрішня стінка; слизова оболонка верхньої та задньої стінок часто
залишається інтактною.
Ураження переважно нижньої та зовнішньої стінок верхньощелепної
пазухи можна пояснити локалізацією одонтогенного вогнища – джерела
захворювання в альвеолярному відростку, який межує з вказаними стінками
пазухи. При хронічному періодонтиті в першу чергу ураження зазнає її
нижня стінка, при остеомієліті – нижня і зовнішня стінки пазухи [110].
Кіста одонтогенного походження, що зростає, зазвичай також руйнує
зовнішню та нижню стінки, і в разі її нагноєння запалюється вся ділянка
слизової оболонки верхньощелепної пазухи, що прилягає до кісти.
У разі прориву гнійного вмісту кісти у верхньощелепну пазуху виникає
запалення всієї слизової оболонки. Обмежений характер одонтогенного
запалення дає змогу зберегти інтактні ділянки слизової оболонки, що
важливо для подальшої регенерації слизової оболонки в тих місцях, де її
видаляють під час операції. Завдяки цьому немає потреби в загортанні клаптя
слизової оболонки носа у верхньощелепну пазуху, що спрощує оперативне
втручання, не впливаючи на його результат.
На відміну від одонтогенного, при риногенномухарактері процесу,
уражується вся слизова оболонку або верхня і медіальна частини
верхньощелепної пазухи.Отже, кісти одонтогенного характеру локалізуються
у ділянці дна, передньої або латеральної стінки верхньощелепної пазухи
[112].
2. Однобічність ураження. Двобічне захворювання верхньощелепної
пазухи одонтогенного характеру і залучення в запальний процес інших
додаткових порожнин, зокрема лабіринту решітчастої кістки, спостерігається
вкрай рідко. Білатеральність процесу притаманна саме риногенним процесам,
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які часто поєднують із запаленням інших додаткових порожнин носа, аж до
пансинуситу.
3. Первинно хронічний перебіг. Запалення одонтогенного генезучастіше
перебігають безсимптомно.Зазвичай їх виявляють під час обстеження з
приводу основного захворювання. У складних випадках можливий розвиток
таких ускладнень:
- наявністі нориці з гнійними виділеннями на альвеолярному відростку
верхньої щелепи (хронічний періодонтит і остеомієліт)
- поява випинання в ділянці щоки або твердого піднебіння (кіста)
- потрапляння рідкої їжі в ніс під час іди (перфорація верхньощелепної
пазухи).
Особливістю

перебігу

хронічного

одонтогенного

процесу

верхньощелепної пазухи у людей похилого віку є високий ризик переходу
процесу

в

злоякісні

форми

–

розвиток

раку

слизової

оболонки

верхньощелепної пазухи.
Відсутність симптомів захворювання утруднює його діагностику,
внаслідок чого одонтогенний гайморит не завжди своєчасно виявляють.
Виникнення

запального

процесу

одонтогенного

характеру

у

верхньощелепній пазухі залежить, в основному, від двох чинників[59]:
товщини кісткового прошарку, що відділяє верхівку кореня зуба від слизової
оболонки верхньощелепної пазухи і тяжкості перебігу одонтогенного
запалення. В деяких випадках корені верхніх молярів підходять своїми
верхівками до верхньощелепної пазухи, при цьому дно верхньощелепної
пазухи може бути навіть трохи підняте верхівками коренів цих зубів.
Внаслідок цього хронічний верхівковий періодонтит, що розвивається в
ділянці одного з цих зубів, руйнує кісткову тканину, що оточує верхівку
кореня, тонку кісткову пластинку і окістя дна гайморової порожнини, що
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вкриває верхівку кореня. Після цього тканини запального осередку біля
верхівки кореня вже безпосередньо контактують зі слизовою оболонкою
верхньощелепної пазухи та можуть навіть спаюватись з нею.
Одонтогенне запалення у верхньощелепних пазухах розвивається
переважно у дорослих. У дітей воно виникає вкрай рідко, оскільки молочні
зуби не контактують із верхньощелепними пазухами. Запалення виникає
внаслідок поширення інфекції з вогнищ гострого або хронічного запалення в
ділянки малих або великих кутніх зубів верхньої щелепи (періодонтиту,
періоститу, остеомієліту, нагноєння радикулярних кіст тощо).
Хірургічні втручання на альвеолярному відростку можуть спровокувати
розвиток кісти верхньощелепної пазухи[105]. Запальний процес може
розвинутися після перфорації дна верхньощелепної пазухи (розрізу,
проштовхування в неї кореня зуба) під час екстракції зубів. Розріз інтактної
верхньощелепної пазухи під час екстракції зубів без проштовхування в неї
коренів може ускладнитися запалення верхньощелепної пазухи з подальшим
розвитком ороантрального свища - стійке сполучення між ротом і
верхньощелепною пазухою (через лунку видаленого зуба).
Постійне подразнення слизової оболонки верхньощелепної пазухи
слиною, багатою на мікрофлору і залишки їжі такожвпливає нарозвиток
запалення. При цьому промивання верхньощелепної пазухи через співустя
або норицю, закриття їх обтуратором не завжди дають змогу запобігти
розвитку гаймориту. В етіології запального процесу основна роль належить
мікробному чиннику. У хворих на хронічний гайморит одонтогенної етіології
можна виявити однакову мікрофлору у вмісті пунктатів з одонтогенного
вогнища і верхньощелепної пазухи. (М. Азимов, Ф. Б. Єрмаков, 1978).
Розвиток хірургії і стоматології призвів до поліпшення якості зубних
імплантів і технології їх установки. Проте, дуже часто тривале їх
використання призводить до розвитку запалення в оточуючих тканинах.
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Біологічний бар'єр, який утворюється в процесі інтеграції кістки запобігає
потраплянню бактерій в тканини періодонта. Однак, при потраплянні
чужорідного антигену активується каскад імунобіологічних реакцій, який
призводить до періодонтиту.
Серед біологічно активних речовин, що беруть участь в цьому каскаді,
важливу роль відіграють також металопротеїнази [170], які виділяються
запаленими

клітинами

періодонта.

Вони

розщеплюють

колаген,

протеоглікани, ламінін, що викликає міграцію клітин імунної системи і
руйнування тканини. Це може призвести до руйнування м'яких тканин і
навіть кістки.
Основними ММП при періодонтиті є ММП-1, ММП-13 і ММП-9, які
діють на колаген 1-4 типу [124,170] , основний підтримуючий апарат м'яких
тканин

навколо

імпланта.

Для

виявлення

періодонтиту

найчастіше

використовується оцінка клінічних симптомів і візуалізаційні методи
дослідження. Але сучасні лабораторні методи дозволяють виявляти за
допомогою ПЛР рівень ММП-9 (желатиназа-2) в периімплантній рідині до
клінічної маніфестації періодонтиту. Його рівень корелює зі ступенем
ураження тканин і достовірно вище у людей з початковим періодонтитом,
ніж у тих, хто не має ураження тканини навколо імпланта. Подібний метод
дозволяє виявляти захворювання на доклінічній стадії і призначати раннє
лікування [3].
Найпоширенішими

пухлинами

області

гайморових

пазух

одонтогенного генезу є радикулярні кісти (вони ж верхівкові періодонтні
кісти або кісти зубного кореня) [54].
Через ураження коренів молярів патологічним процесом, найчастіше
карієсом,

починається

запалення

оточуючих

тканин.

У

запалення

залучаються періодонтальні зв'язки зуба, що містять епітеліальні клітини
Малассі, які в таких умовах починають активно ділитись, формуючи
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кісту[104]. Клітини Малассі або ж острівці Малассі являють собою залишки
гертвігівської епітеліальної піхви і є найчастішим субстратом формування
одонтогенних кіст [151].
Періодонтит - це інфекційне захворювання ясен, яке вражає м'які
тканини і руйнує кістку, що оточує корінь зуба. Це може призвести до втрати
одного або навіть, при поширеності процесу, декількох зубів. Основними
симптомами ураження періодонта є пурпурний або червоний колір ясен, їх
кровоточивість, виділення гною, а також оголення коренів, за рахунок чого
зуби виглядають довшими і між ними виявляються нові проміжки.[3]
Зараз

використовується

класифікація

Американської

Академії

періодонтиту 1999 року, яка включає чотири види періодонтиту. Найбільш
поширеним є хронічний, для нього характерні періоди загострення і ремісії,
найчастіше зустрічається у дорослих. Агресивний періодонтит- сімейне
захворювання, перші ознаки якого з'являються в ранньому дитинстві і
викликає швидку втрату зубів.
Найнесприятливішим за течією є некротизуючий періодонтит, який в
більшості випадків виникає у людей з супресією імунної системи, наприклад
при СНІДі або прийомі цитостатичних препаратів під час лікування
онкологічних захворювань. Також періодонтит може виступати симптомом
системного захворювання, наприклад гострої нейтропенії, агранулоцитозу,
лейкемії, синдрому ледачих лейкоцитів, гіпогаммаглобулінемії.
Наявність зубного нальоту, який не очищається або нелікованого
зубного каменю між зубом і яснами найчастіші причини розвитку
періодонтиту. На відміну від гінгівіту, який викликається аеробними
бактеріями, періодонтит викликається анаеробами, які викликають більші
ушкодження тканин. У відповідь на розмноження мікроорганізмів клітини
виділяють медіатори запалення, такі як цитокіни, простагландини, ферменти
нейтрофілів і моноцитів. В результаті запалення вражається зв'язковий
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апарат, тканини ясен і кістка. Руйнування останньої веде до розхитаності,
міграції та втрати зубів.
Факторами ризику розвитку періодонтиту є куріння, ожиріння,
цукровий діабет (особливо першого типу), низький рівень санації порожнини
рота, недостатність вітаміну С і крайня ступінь її прояву - цинга. Когортні
дослідження і вивчення історій хвороби показують, що при періодонтиті
спостерігається

ендотеліальна

дисфункція[32],

атеросклероз

[102]

і

підвищений ризик серцево-судинних катастроф [97]. В експериментальних
моделях відтворення патогенезу періодонтиту спостерігаються поява атером
в судинах [47], що підсилює дію чинників ризику. Важливо звернути увагу,
що фактори ризику розвитку періодонтиту дублюють фактори ризику
атеросклерозу, що вельми важливо для розуміння патогенезу першого [69].
Діагностика

періодонтиту

не

викликає

труднощів,

огляд

і

рентгенографія є ключовими методами. Основні принципи лікування це
контроль факторів ризику, професійне очищення порожнини рота, видалення
нежиттєздатних тканин, при необхідності, призначення антибактеріальних
засобів[100].

1.7

Операції,

що

застосовуються

при

видаленні

кісти

верхньощелепної пазухи
Лікувальна тактика при кісті верхньощелепної пазухи залежить від
перебігу захворювання, наявності симптомів, які впливають на якість життя
пацієнта і може бути вичікувальної, в разі відсутністю симптоматики [122],
або ж хірургічне видалення кісти з пазухи. Хірургічні методи лікування
включає в себе різні методики проведення операцій на гайморовій пазухі:
класичну гайморотомію, або ж її модифікації або ендоскопічний доступ до
гайморової пазухи в різних модифікаціях.
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Класичні операції на гайморовійї пазухі:
- гайморотомія за методом Колдуелл-Люка;
- по Заславському-Нейману;
- операція по Зімонту;
- доступ по Муру;
- доступ по Денкер.
Доступ по Муру передбачає широкий розріз від медіального краю
брови, через носощічну борозну, огинаючи носове крило, іноді для більш
широкого доступу розсікають верхню губу, далі відділяють м'які тканини
щоки від лицьової поверхні верхньої щелепи [153]. Відсунувши м'які
тканини і крило носа в різні боки відкривається доступ до прилеглої
половини порожнини носа і гайморової пазухи.
При способі Денкера робиться широкий розріз в присінку порожнини
лицьової стінки верхньощелепної пазухи з наступним видаленням медіальної
стінки і частини грушоподібного отвору [153].
При операції за методикою Зімонта роблять велику резекцію носової
(медіальної) і передньої стінки гайморової пазухи.
При

гайморотомії

по

Заславському-Нейману

доступ

в

пазуху

здійснюється через розтин альвеоли видаленого зуба. Можливе формування
ороантрального свища в післяопераціоному періоді [153].
Класична гайморотомія по Колдуелл-Люку передбачає радикальне
втручання в пазуху і застосовується як операція "останньої інстанції" [10] в
разі безуспішного виконання ендоскопічних методик, або неможливості їх
застосування з огляду на анатомічні особливості індивіда.
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Операція проводиться під місцевою анестезією або під наркозом. В
області присінку порожнини рота проводять трапецієподібний розріз, тупо
відсуваються м'які тканини і оголюється кістка. Проводиться трепанація
пазухи за допомогою долота або бормашини. З пазухи видаляється
патологічний вміст, в нашому випадку кісту, патологічно змінену слизову
оболонку. Проводиться накладення стоми між гайморової пазухою і носовою
порожниною, в нижньому носовому ході - по Колдуелл, в середньому
носовому ході - по Люку [27]. Пазуху тампонують марлевим тампоном,
змоченим

антисептичним

розчином,

кінець

котрого

виводять

через

новостворене співустя в носову порожнину, і видаляють через день. Клаптик
присінку порожнини рота укладають на місце, зашивають наглухо.
Проводять післяопераційний догляд за раною, антибіотикопрофілактику,
призначають деконгестанти на 5-7 днів.
Поряд з перевагами такими як: широкий огляд операційного поля;
можливість для більш вільних маніпуляцій на гайморовії пазухі, ця методика
має і ряд недоліків у вигляді післяопераційних ускладнень:парестезії в
результаті пошкодження другої гілки трійчастого нерва, постійні головні
болі в післяопераційному періоді, стенози і спайки в носовій порожнині в
області створеного неприродного співустя [144].
З огляду на все більший розвиток і застосування в рутинній практиці
ендоскопічних методів лікування дані операції все частіше витісняються
ендоскопічним доступом для видалення кісти.До радикальної гайморотомії
вдаються в разі неможливості технічно виконати ендоскопічний доступ.
Операція по Зімонту, доступ по Денкер, а також доступ по Муру в нинішній
час не застосовуються для видалення кісти гайморової пазухи в зв'язку з тим,
що дані методики досить травматичні і розроблені більш щадні доступи для
виконання даної маніпуляції.
У всіх галузях медичної науки ендоскопічні методики проведення
операцій витісняють "класичну хірургію", оскільки ці методики мають
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незрівнянну

перевагу

перед

відкритою

хірургією,

такі

як:

менша

травматичність тканин під час операції, хороший косметичний ефект, що
важливо для пацієнтів в нинішній час, коротше і менш хворобливе
протікання післяопераційного періоду, внаслідок цього, менш тривале
перебування пацієнта в стаціонарі, що в контексті розвитку страхової
медицини є важливим фактором при виборі методу лікування.
Ще в 1983 році, задовго до активного поширення ендоскопічної
ринохірургії Westernhagen писав що при виборі методу операції потрібно
схилятися до ендоскопічного втручання на гайморовії пазухі, аргументуючи
це тим, що класична гайморотомія по Колдуелл-Люку досить травматична
[124]. Якщо ж необхідна класична гайморотомія, то, на думку Westernhagen
вона повинна виконуватися з максимальною обережністю, отвір трепанації
зроблено по мінімуму, наскільки це можливо для проведення операції, в
ніжньому медіальному напрямку, щоб уникнути травматизації гілок другої
гілки трійчастого нерва з обов'язковою пластикою трепанаційного отвору на
кінцевому етапі операції.
Ендоскопічні доступи для маніпуляцій на верхньощелепнії пазусі
можуть здійснюватися як через носову порожнину, так і у присінку ротової
порожнини після пункції передньої стінки пазухи троакаром через невеликий
отвір трепанації [143].
Мікрогайморотомія - часто вживаний в нинішній час термін, під яким
мається на увазі накладення невеликого трепанаційного отвору в лицьовій
стінці верхньощелепної пазухи, і подальше проведення маніпуляцій в
порожнині синуса під контролем ендоскопічної техніки. Незважаючи на
менш інвазивне втручання, і меншу травматичність при даній методиці за
даними зарубіжних авторів є незначний відсоток ускладнень, на який хірург
повинен звертати уваги, при використанні даної методики [94]. Серед
найбільш частих ускладнень, які зустрічаються при проведенні даної операції
можна виділити наступні:
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1) біль в очах;
2) біль в області щоки;
3) оніміння зубів;
4) відчуття поколювання в обличчі
За даними авторів більшість ускладнень вирішилося протягом місяця
після операції, у традцяти відсоткаів пацієнтів залишилися постійні
ускладнення, перелічені вище [124].
Інтраназальні доступи можуть здійснюватися через середній носовий
хід або через нижній носовий хід.
Методика операції що передбачає доступ до верхньощелепної пазухи
через середній носовий хід полягає в тому, що під контролем ендоскопа,
після ідентифікації заднього краю гачкуватого відростка, після попередньої
медіалізації середньої носової раковини, за допомогою зворотнього
викушувача роблять наскрізний розріз в крючкоподібному відросткі на всю
його довжину по направленню ззаду на перед. Для цього зворотній
викушувач вводять в середній носовий хід і розкривають його, заводячи
ріжучу губку за вільний край гачкоподібного відростку ближче до нижньої
носової раковини. Після цього виконують підслизову резекцію кісткової
основи гачкоподібного відростка по верхньому і нижньому краям розрізу.
Утворені верхні і нижні фрагменти слизової оболонки видаляють. Далі
видаляють медіальну стінку решітчастої були, розкриваючи її порожнину.
Залишки латеральної стінки решітчастої були видаляють таким чином, щоб
з’єднати накладений отвір з природнім співустям. Подальший хід втручання
визначається конкретною клінічною ситуацією.
Співробітниками кафедри оториноларингології НМУ імені О. О.
Богомольця Мотайло А.В. і Криничко Л.Р. був отриманий патент на спосіб
видалення міцетоми за допомогою ендоскопічної ендоназальної гайморотомії
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через нижній носовий хід. Вищевказаний спосіб був використаний для
проведення видалення кісти верхньощелепної пазухи.
Незважаючи на описані вище переваги ендоскопічна хірургія має і ряд
недоліків, таких як дороге обладнання і вартісні матеріали. Так само,
оскільки це операція, то вона має і ускладнення, які поділяють на значні і
незначні. Незначні ускладнення зустрічаються в п'яти відсотках випадків, на
частку значних припадає до одного відсотка від усіх операцій [41]. Так само є
дані, в яких вказується що частота післяопераційних ускладнення досягає
сімнадцяти відсотків [24], на що впливають методика проведення операцій,
матеріальне оснащення операційної, ретельна доопераційна підготовка і
післяопераційний догляд за пацієнтом і особистісні професійні якості
хірурга, які включають теоретичні знання і професійну підготовку та досвід в
проведенні подібних операцій.
До незначних (minor complications) ускладнень після ендоскопічних
ринооперацій відносяться:
1) орбітальна емфізема;
2) екхімози століття;
3) невелика кровотеча, яку зупинили і не потрібно інфузійна терапія
для відновлення ОЦК;
5) гіпосмія;
6) остеїт;
7) післяопераційне зараження золотистим стафілококом (post- FESS
MRSA infection);
8) атрофічний риніт;
9) тимчасове подразнення інфраорбітального нерва;
10) гіперестезія в області губ і зубного ряду.
Серед значних (major complications) виділяють наступні:
1) орбітальна гематома;
2) втрата гостроти зору;
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3) диплопія;
4) менінгіт;
5) пошкодження передньої етмоїдальної артерії;
6) кровотеча, що вимагає переливання крові або кровозамінників;
7) аносмія [31].
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РОЗДІЛ 2. Матеріали і методи дослідження
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
Матеріали, представлені в роботі, були отримані при обстеженні,
лікуванні та післяопераційному 125 пацієнтів з кістою верхньощелепної
пазухи,

які

перебували

на

стаціонарному

лікуванні

у

оториноларингологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні.
До основної групи увійшли особи віком від 20 до 69 років, причому з
них 58 були чоловіки, а 67 жінки. В Таблиці 2.1. зображено розподіл
пацієнтів основної групи за віком і статтю. З даних, наведених в таблиці 2
можна прослідкувати, що найчастіше патологія кіста верхньощелепної
пазухи зустрічається у віці від 30 до 39 років та від 40 до 49 років у чоловіків
та жінок з однаковою частотою. Найрідше дана патологія зустрічається у
пацієнтів у віці від 60 до 69 років, при цьому у чоловіків та жінок з
однаковою частотою.
Таблиця 2. 1.
Розподіл пацієнтів основної групи за віком і статтю
Жінки

Вік
обстежуваних

Чоловіки

Абс. кільк

%

Абс. кільк

%

Від 20 до 29 років

13

19,5

11

19,5

Від 30 до 39 років

17

25,5

16

27,5

Від 40 до 49 років

19

28

17

29,5

Від 50 до 59 років

11

16,5

9

15

Від 60 до 69 років

7

10,5

5

8,5
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Для більшої наочності представляємо ці дані у вигляді стовпчастої
діаграми (рис.2.1.):
20
18
16
14
12
10

Жінки Абс. кільк

8

Чоловіки Абс. кільк

6
4
2
0
Від 20 до Від 30 до Від 40 до Від 50 до Від 60 до
29 років 39 років 49 років 59 років 69 років

Рис. 2.1.Розподіл пацієнтів основної групи за віком і статтю
Патологія кіста верхньощелепної пазухи зустрічається практично з
однаковою частотою у чоловічої та жіночої статі. Розподіл пацієнтів
основної групи за статтю зображений на Рисунку 2.2. із зазначенням
відсоткового співвідношення.

Розподіл пацієнтів основної групи за
статтю

46,40%
53,60%

Чоловіки
Жінки

Рисунок 2.2. Розподіл пацієнтів основної групи за статтю.
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Пацієнти основної групи були розділені на дві підгрупи. В першу
підгрупу (75 пацієнтів) увійшли пацієнти, у яких був встановлений діагноз
кіста верхньощелепної пазухи, при цьому, у даного контингенту пацієнтів
була супутня патологія у вигляді хронічного періодонтиту, гранульоми
коренів верхніх зубів. На момент проведення дослідження, пацієнти 1-ї
підгрупи основної групи перебували в процесі лікування у стоматолога та
щелепно-лицьового хірурга.
У другу підгрупу основної групи (50 осіб) увійшли пацієнти, які також
мали діагноз кіста верхньощелепної пазухи, але патології зубощелепної
системи у них виявлено не було. Також, у пацієнтів 2-ї підгрупи основної
групи раніше не проводилися ендодонтичні втручання.
В дослідженні брали участь 25 пацієнтів, віком від 21 до 59 років (11
чоловіків та 14 жінок), що увійшли в контрольну групу. Їм було встановлено
діагноз:

Викривлення

носової

перегородки.

Вазомоторний

риніт,

нейровегетативна форма.
Пацієнтам основної групи було проведено хірургічне лікування видалення кісти верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, з
подальшим консервативним лікуванням [163].
В процесі передопераційної підготовки, пацієнти всіх груп пройшли
загальноклінічне обстеження. В обстежувану і контрольну групи не
включалися

пацієнти

з

підтвердженими

загальними

хронічними

захворюваннями. Також в дослідженні не брали участь пацієнти, в анамнезі у
яких було перенесене гостре захворювання протягом 3-х місяців перед
дослідженням.
Всі пацієнти не проходили лікування у стоматолога протягом 3-х місяців
до дослідження. Дослідження лабораторних показників включало в себе
загальний аналіз крові з формулою, біохімічне дослідження крові (АЛТ,
АСТ, білірубін, креатинін, сечовина, альфа-амілаза), визначення групи крові і
резус приналежності, загальний аналіз сечі. Отримані результати не
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виходили за межі нормальних значень. Також всім пацієнтам проводилося
визначення рівня ММР-9 в сироватці крові до та після хірургічного
лікування.
2.2 Клінічні методи дослідження
2.2.1 Огляд оториноларинголога
Під час клінічного обстеження хворих з кістою верхньощелепної пазухи
з’ясовувались скарги хворого. Кіста верхньощелепної пазухи може мати
безсимптомний перебіг або ж наступні прояви:
 дискомфорт
 відчуття тиснення в ділянці проекції верхньощелепної
пазухи
 часті або періодичні головні болі;
 припухлість шкірних покривів в зоні розвитку патології;
 хворобливість і почуття «розпирання» в ураженій пазусі


втомлюваність, загальна слабкість

При більш пізніх строках перші симптоми захворювання можуть
виражатися в зсуві очного яблука і погіршенні зору. Тому деякі пацієнти, які
страждають

кістами

навколоносових

пазух,

звертаються

не

до

отоларинголога, а до офтальмолога. Таким чином, симптоми захворювання
різноманітні і проявляються в залежності від місця розташування кісти, її
розмірів, тривалості перебігу захворювання і так далі.
Відчуття дискомфорту та тиснення в ділянці проекції верхньощелепної
пазухи спостерігається у пацієнтів з кістами, що рентгенологічно мають
значні розміри (5-6 см і більше) [145]. Визначення вираженості симптому
пацієнти здійснювали самостійно, визначаючи де і як вони відчувають:
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0-1

бал – біль надзвичайно слабкий

від 2-4 бали – слабкий
від 4-6 бали – помірний
від 6-8 бали – дуже сильний
8-10 балів – нестерпний
Детально збираються дані анамнезу: з якого часу вважає себе хворим,
вперше виявлене захворювання, рецидив чи хворіє тривалий час. Важлива
інформація про попередні оперативні втручання на носовій порожнині: коли,
з приводу якого захворювання,яким чином.
Також при огляді оториноларинголог проводить передню і задню
риноскопії, пальпацію стінок приносових пазух та перкусія зубів.
При риноскопічному дослідженні визначається колір слизової оболонки
порожнини носа, ступінь її набряклості, наявність виділень в порожнині носа
та їх характер, наявність викривлення носової перетинки та її ступінь, а
також анатомічні особливості носових раковин.

2.2.2 Огляд стоматолога
Перед лікуванням, для всіх пацієнтів обов'язковим було обстеження у
стоматолога з метою виключення карієсу зубів, гострого пародонтиту,
загострення хронічного пародонтиту.
Обстеження проводять в стоматологічному кріслі з використанням
стоматологічного дзеркала та шпателя. В ході візиту лікар оглядав
порожнину рота, робив попередній висновок про стан зубощелепної системи,
оцінював стан зубів і ясен, слизової оболонки ротової порожнини, виключав
карієс зубів, гострий пародонтит, загострення хронічного пародонтиту.
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Для

точнішої

використовував

візуалізації

зубо

щелепної

системи

стоматолог

ортопантомографію (рис 2.3.). Вона дає рентгенологічне

зображення всієї щелепно-лицьової ділянки і характеризується відносно не
великим променевим навантаженням.

Рис 2.3. Ортопантомограма дорослого без патологічних змін [85].

На ортопантомограмі стоматолог оцінював стан зубних рядів верхньої та
нижньої щелепи, положення зубів та зубних зачатків, стан коренів зубів,
періодонтальних щілей, структуру кісткової тканини верхньої та нижньої
щелепи, скронево-нижньощелепних суглобів, зображення порожнини носа і
верхньощелепної пазухи і нижньощелепного каналу, а також оцінював
співвідношення новоутворення з анатомічними структурами.
В той же час необхідно враховувати, що трактовка змін у фронтальних
відділах щелепи на ортопантомограмі утруднена у зв’язку з суперпозицією
шийних хребців та кісток основи черепа. Деякі складності виникають і при
діагностиці пухлин та кіст, що проростають у верхньощелепну пазуху. Тож
ортопантомограму доповнювали комп’ютерною томографією приносових
пазух носа.
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Зв'язок

вогнища ураження

з

зубом

є

важливою диференційн-

діагностичною ознакою деяких новоутронь. Вони можуть бути зв’язані з
коренем зуба (радикулярні кісти), а з непрорізавшимвся ретенованим зубом
(фолікулярні кісти). Іноді новоутворення, що не пов’язані з коренем зуба
проекційно накладаються на нього. В таких випадках на фоні деструкції
кісткової тканини зазвичай вдається прослідкувати періодонтальну щілину,
неперервну на всьому протязі.
Пухлини можуть викликати зміщення, розхитування та лізис коренів
зубів.

При

повільно

ростучих

новоутвореннях

щелеп

зазвичай

спостерігається дивергенція коренів зубів, яка супроводжується одночасною
конвергенцією їх коронок. Ці ознаки добре візуалізуються на рентгенограмах
Зміщення зубів може спостерігатись при обширних кістах.

2.3. Інструментальні методи обстеження порожнини носа
2.3.1. Ендоскопічне обстеження порожнини носа і носоглотки
Відеоендоскопічне дослідження порожнини носа і носоглотки може
бути виконано твердим та гнучким ендоскопом. Ендоскопію варто починати
без попередньої підготовки порожнини носу. Це важливо для оцінки стану
носового клапана, визначення кольору слизової оболонки та виявлення
наявних виділень в порожнині носа. Для цього ендоскоп вводять тільки в
присінок носу. Після цього можна провести анемізацію порожнини носу будь
яким судино звужуючим засобом. Для аплікаційної анестезії порожнини носа
частіше всього використовується 10% розчин лідокаїну.
Стандартне дослідження включає в себе три основних момента.
Спочатку ендоскоп проводять по нижньому носовому ходу, звертаючи увагу
на колір слизової оболонки та розміри нижньої носової раковини, наявність і
характер виділень на дні порожнини носа, величина просвіту нижнього та
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загального носових ходів. Також звертають увагу на стан слизової оболонки,
а саме наявність атрофічних змін, стоншення, сухості чи навпаки
гіпертрофічних змін, наявність кірок.(Рисунок 2.4., 2.5.)

Рисунок 2.4. Ендоскопічне дослідження правої половини носової
порожнини, нижня носова раковина, нижній носовий хід.

Рисунок 2.5. Ендоскопічне дослідження правої половини носової
порожнини, нижня носова раковина, нижній носовий хід, носоглотка
Поступово просуваючись в носоглотку ендоскопом оцінюються розміри
задніх кінців нижніх носових раковин, їх атрофічні чи гіпертрофічні зміни,
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задні відділи носової порожнини, величину та симетрію хоан, а також стан
глоткових мигдаликів та устя слухових труб. (Рисунок 2.6.)

Рисунок 2.6. Ендоскопічне дослідження правої половини носової
порожнини, задній кінець нижньої носової раковини, нижній носовий хід,
носоглотка

Другий момент дослідження – проведення ендоскопа по середньому та
загальному носовому ходу. При цьому ендоскоп спочатку орієнтується
сагітально, оглядаючи передній кінець середньої носової раковини і
гачкоподібний відросток(Рисунок 2.7.), а потім, проводячи дистальний кінець
ендоскопа між вказаними утвореннями, розвертаючи його в краніальному та
латеральному напрямках і оглядають ділянку комірок решітчастої кістки
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Рисунок 2.7. Ендоскопічне дослідження правої половини носової
порожнини, нижня носова раковина, середній носовий хід, загальний
носовий хід.
Виводячи ендоскоп з порожнини носу обов’язково звертають увагу на
співвідношення переднього кінця середньої носової раковини і бугра
переділки носа. Бугор носової переділки, який розташований попереду від
переднього кінця середньої носової раковини. Він грає суттєву роль в
аеродинаміці порожнини носу.

Рисунок 2.8. Ендоскопічне зображення. Кіста лівої верхньощелепної
пазухи.
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В рідких випадках в задній фонтанелі вдається виявити додатковий
отвір верхньощелепної пазухи. Якщо спів устя має діаметр більше 4 мм, то
дистальний кінець ендоскопа можна розвернути, ввести у пазуху, дослідити
стану її слизової оболонки, наявності вмісту або кіст (Рисунок 2.8., 2.9.,2.11.).

Рисунок 2.9. Ендоскопічне зображення. Кіста лівої верхньощелепної
пазухи.

Третій момент

- введення ендоскопа у верхній носовий хід і задні

відділи носової порожнини, ідентифікація верхньої носової раковини,
розміри та характер змін верхнього носового ходу, стан нюхової зонита при
можливості ідентифікується природнє співустя основної пазухи і задніх
клітин решітчастого лабіринту (Рисунок 2.10.).
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Рисунок 2.10. Ендоскопічне дослідження правої половини носової
порожнини, сфеноетмоїдальний простір, устя основної пазухи
Нижній носовий хід проглядаюється при проведенні ендоскопа під
нижню носову раковину. Візуалізувати вивідне устя носо-слізного канала
вдається не завжди. Воно розташоване ближче до переднього кінця нижньої
носової раковини на склепінні нижнього носового ходу.
Ендоскопічне дослідження порожнини носа і носоглотки досліджуваних
основної та контрольної груп проводилося з використанням ендоскопів
OLYMPUS, виробництва Японії. Огляд порожнини носа здійснювався у
положенні хворого сидячи. Перед дослідженням пацієнту проводили
аплікаційну анестезую носових ходів розчином місцевого анестетика з
додаванням анемізуючих речовин. Оглядова ендоскопія проводилася за
допомогою ендоскопа з кутами зору 0, 30, 70 градусів.
Дане дослідження проводилось з метою візуальна оцінка кольору,
судинного

малюнка,

характеру

виділень

на

слизовій

оболонці

остіомеатального комплексу, носових ходів, носоглотки, візуальна оцінка
архітектоніки порожнини носа і носоглотки.
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Рисунок 2.11. Ендоскопічне зображення. Кіста верхньощелепної пазухи.

2.3.2 Комп’ютерна томографія (КТ)
Комп’ютерна томографія – метод об’єктивної діагностики, що активно
використовується для діагностики деструкції в кісткових утвореннях, для
верифікації новоутворень та ускладнень. Важливою перевагою КТ являється
можливість візуалізувати з високою якістю та контрастністю зображення
наряду з кістковими структурами і м’які тканини, що буду відрізнятися за
щільністю. Компютерна томографія дозволяє чітко розрізняти патологічні
тканини в їх синтопії, виконувати їх пряму денситометрію: на КТ знімку є
можливість диференціювати тканини, що мають різницю в щільності всього
в 0,4%, коли при звичайній рентгенографії цей показник складатиме 10-20%.
Зважаючи на це можна говорити про те, що КТ займає провідне місце в
променевій діагностиці захворювань приносових пазух.
Чутливість

методу

комп’ютерної

томографії

для

виявлення

патологічних змін у при носових пазухах складає 74-89%, а специфічність –
76-88%(R. R. Casino, 1997). За даними деяких авторів, результати КТ
повністю підтверджуються при оперативному втручанні в 96,3% випадків.
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КТ порожнини носа і приносових пазух дозволяє детально дослідити
зміни м’яких тканин і деструкцію кісткової тканини, прослідкувати динаміку
розвитку сину ситів, визначити фактори ризику хронізації процесів. Серед
них основними є анатомічні особливості будови, травми та пухлини (S.J.
Zinreichetal., 1988).
З розвитком ринології та інтраназальної мікрохірургії носа і
приносових пазух зрастало і значення цього методу. Наразі, комп’ютерна
томографія являється золотим стандартом для оцінки стану цих структур так
і для планування об’єму оперативних втручань в цій ділянці.
Суть методу полядає у одночасному виконанні двух дій: безперервного
обертання джерела – рентгенівської трубки, що генерує опромінення навколо
тіла пацієнта і безперервних постальних рухів стола з пацієнтом по
повздовжній осі сканування. Перевагами даного методу є швидке виконання
дослідження, що практично виключає можливість впливу на якість
зображення артефактів від руху пацієнта та фізіологічних процесів, що
суттєво знижує променеве навантаження на пацієнта. Наразі на таких
апаратах можна виконувати сканування і в спіральному режимі і в
послойному (покроковому), з мінімальною товщиною зрізу, що забезпечує
ефективнішу візуалізацію дрібних об’єктів, виявлення котрих має важливе
діагностичне значення.
Крім того покрокове сканування забезпечує кращу візуалізацію
цілісності кісткових стінок, структур остіомеатального комплексу та
природніх вивідних отворів при носових пазух.
Для діагностики патології порожнини носа та при носових пазух
важливим моментом являється якісна візуалізація структур остіомеатального
комплексу. За допомогою КТ знімків можна отримати детальну інформацію
про просторові взаємовідносини всіх структур цієї ділянки. Наразі існує
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можливість відобразити досліджувані структури у об’ємному вигляді
використовуючи функцію 3Д-реконструкції.
КТ дослідження виконується таким чином, щоб площина сканування
співпадала чи з аксіальною, чи з коронарною проекціями.
При

аксіальній

проекції

площина сканування

перпендикулярна

твердому піднебінню, чи орбіто-меатальній лінії та паралельна лінії, що
з’єднує передню кісткову стінку лобної пазухи з медіальними різцями
верхньої щелепи. Пацієнт в положенні лежачи на животі з закинутою догори
головою.
Коронарна проекція КТ дослідження є превалюючою для кращої
візуалізації дна верхньощелепної пазухи та структур остеомеатального
комплексу, а також менше променеве навантаження на кришталик ока.
Часто на КТ виникають артефакти, що викликані металічними зубними
коронками чи протезами. Вони значно погіршують якість зображення. Для
таких пацієнтів раціональніше виконувати дослідження в аксіальній проекції.
Для

візуальної

та

кількісної

оцінки

щільності

структур,

що

візуалізуються методом комп’ютерної томографії використовується шкала
ослаблення

рентгенівського

випромінювання

Хаунсфілда

(HounsfieldunitsHU).Вона відповідає ступеням ослаблення рентгенівського
випромінювання анатомічними структурами організму. В середньому
складає -1024 до +1024.
Середній показник шкали - 0HU відповідає щільності води. Негативні
величини шкали відповідають повітрю і жировій тканині, позитивні – мяким
тканинам, кістковій тканині і більш щільним речовинам, типу метал.
Приносові пазухи здорової людини на КТ-зрізах візуалізуються як
ділянки повітроносних порожнин в одноіменних кістках. Здорова слизова

69
оболонка на КТ-зрізах не візуалізується, тому кісткові стінки пазух
являються видимою межею.
Найбільш важливими деталями, на які варто звернути увагу при аналізі
даних

КТ дослідження ППН в коронарній проекції є варіанти будови і

положення середньої носової раковини, такі як була, парадоксальна
вгнутість. Крім того важливі варіанти будови крючкоподібного відростів,
розміри решітчастої були, розмірів клітин бугорка носа, наявність Халлера.
Деякі структури можуть бути зміненими та викликати обструкцію
остеомеательного комплексу, що в свою чергу є фактором виникнення
запалення у верхньощелепній пазухі риногенного ґенезу.
Вважається, що між наявністю бульозна зміненої середньох носової
раковини та запальними процесами в передній групі ППН наявний
причинний зв'язок (Безшапочний С.Б., 1994).
У клінічній практиці найбільш точні дані про кістки навколоносових
пазух можна отримати при проведенні КТ або ендоскопічного дослідження.
Завдяки комп'ютерній томографії вдається в середньому на 95% відсотків
правильно розпізнати характер кістозних утворення, їх розмір і ступінь
впливу на сусідні анатомічні структури. При цьому тільки КТ дозволяє
визначити незначні ознака кісткової деструкції, які неможливо виявитиза
допомогою інших клінічних методів дослідження.
В комплекс передопераційного обстеження входить комп’ютерна
томографія приносових пазух. КТ порожнини носа та навколо носових пазух
використовують в комплексі передопераційної підготовки хворих, маючи на
меті:
- діагностику поширення патологічного процесу
- виявлення причин, що призводять до рецидивів риносинуситу
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- уточнення індивідуальних особливостей будови порожнини носа та
при носових пазух, які здатні викликати інтраопераційні ускладнення.
Наявність передопераційних комп’ютерних томограм суттєво допомагає
ринохірургу

уникнути

непотрібних

втручань

на

інтактних

пазухах,

попередити ятрогенію, ретельно спланувати хід операції.
Важливі моменти на які варто звертати увагу при аналізі знімків:
наявність булл середньої носової раковини, клітин Галлера, аномалій
анатомії гачковидного відростка або середньої носової раковини. Крім того
оцінюють розміри булл та клітин agernasi. Ці анатомічні деталі сприяють
обструкції остеомеатального комплексу і спричинюють рецидивування
запального процесу у приносових пазухах.
Компютерна томографія представляє собою пошарове рентгенологічне
дослідження. Перевагою КТ є висока роздільна здатність, які дозволяє
оцінити зміни не тільки в кістках але і в м’яких тканинах. Пошарове
зображення дозволяє визначити істинні розміри, межі та локалізацію
вогнища

ураження,

досить

точно

оцінити

топографо-анатомічне

співвідношення новоутворення з навколишніми тканинами.
Комп’ютерна томографія дозволяє оцінити стан верхньощелепної
щелепи, порожнини носа, при носових пазух ( верхньощелепної та лобної,
решітчастий лабіринт та основну пазуху), виличні кістки та кістки орбіт.
Вона дозволяє візуалізувати більшість новоутворень верхньої щелепи, що
проростають у верхньощелепну пазуху, виявити деструкцію стінок при
носових пазух та орбіти, а також деформації носової переділки, невидимі при
передній риноскопії, а іноді навіть при ендоскопічному обстеженні за певних
умов.
Ретельне вивчення комп’ютерної томографії допомагає уникнути в ході
операції пошкодження життєво важливих анатомічних структур, що
знаходять в безпосередньому контакті з оперованою ділянкою.
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При передопераційній підготовці, всім пацієнтам було проведено КТ
навколоносових

пазух.

КТ

навколоносових

пазух

проводилася

на

комп'ютерному томографі PLANMECA 3D, виробництва Фінляндія, з
використанням ліцензійного програмного забезпечення Romexis Viewer.
Висота рентгенологічної планки становила 20 см, що дозволило включити в
дослідження лобні, основну, верхньощелепні, гратчасті пазухи, а також
верхню і нижню щелепи. Оцінювалися зображення як в аксіальній,
сагітальній так і в коронарній площині. За допомогою цього методу
визначалась наявність кіст у верхньощелепних пазухах.
В післяопераційному періоді за допомогою КТ оцінювали наявність
патології верхньощелепної пазухи ( кіста, ороантральний свищ, міцетома,
хоанальний поліп).
На рисунку 2.12. зображено результати комп’ютерної томографії
приносових пазух в коронарній проекції. На рисунку візуалізується незначне
потовщення слизової оболонки верхньощелепної пазухи більше ліворуч.

Рисунок 2.12. КТ приносових пазух в коронарній проекції, незначне
потовщення слизової оболонки верхньощелепної пазухи більше ліворуч.
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На рисунку 2.13. зображено результати дослідження комп’ютерної
томографії приносових пазух в аксіальній проекції.

Рисунок 2.13. КТ приносових пазух в аксіальній проекції
На рисунку 2.14. зображено результати комп’ютерної томографії
приносових пазух в коронарній проекції. На рисунку візуалізується
неодонтогенна кіста лівої верхньощелепної пазухи.

Рисунок 2.14. КТ приносових пазух в коронарній проекції, неодонтогенна
кіста лівої верхньощелепної пазухи
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На рисунку 2.15. зображено результати дослідження комп’ютерної
томографії приносових пазух в аксіальній проекції. На рисунку візуалізується
неодонтогенна кіста лівої верхньощелепної пазухи що виповнює практично
всю пазуху.

Рисунок 2.15. КТ приносових пазух в аксіальній проекції,
неодонтогенна кіста верхньощелепної пазухи зліва
На рисунку 2.16. зображено результати комп’ютерної томографії
приносових пазух в аксіальній проекції. На рисунку візуалізується
одонтогенна кіста лівої верхньощелепної пазухи.

Рисунок 2.16. КТ приносових пазух в аксіальній проекції,
одонтогенна кіста верхньощелепної пазухи зліва
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На рисунку 2.17. зображено результати комп’ютерної томографії
приносових пазух в коронарній проекції. На рисунку візуалізується
одонтогенна кіста лівої верхньощелепної пазухи.

Рисунок 2.17. КТ приносових пазух в коронарній проекції, одонтогенна
кіста лівої верхньощелепної пазухи.

2.4. Лабораторні методи обстеження
Використовувались такі методи лабораторного дослідження: клінічний
аналіз крові і сечі, реакція Васермана, визначення групи крові і резусфактора, біохімічний аналіз крові: вміст глюкози, білірубіну, активність АЛТ,
АСТ, протромбінів час по Квіку, вмісту загального білка сироватк, рівень
креатиніну та сечовини в сироватці крові. Отримані дані не виходили за межі
нормальних значень.
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Визначення активності ММР-9 в сироватці крові таслині проводилося з
використанням ELISA kit, стандартними діагностикумами виробництва
Німеччини.
Видалений в процесі операції матеріал - оболонка кісти, піддавався
патогістологічного дослідження. Патогістологічне дослідження проводилося
за загальноприйнятою методикою шляхом первісної фіксації матеріалу в 10%
нейтральному

розчині

формальдегіду,

з

подальшим

приготування

мікропрепарату за загальноприйнятою методикою шляхом забарвлення і
формуванням парафінових блоків. Після цього були отримані зрізи для
проведення світлової мікроскопії.

2.5Дослідження носового дихання та прохідності порожнини носа
Дослідження

швидкості

потоку

повітря,

яке

проходить

через

порожнину носа має значення для оцінки ймовірності вихреутворення.
Найбільше значення має максимальна швидкість, так-як вихреутворення
прямо пропорційно швидкості потоку і обернено пропорційно довжині
периметра перетину, причому, площа перетину має незрівнянно менший
вплив на даний процес, ніж довжина периметра. Тобто, чим більше периметр
перетину і чим менше швидкість, тим нижча ймовірність утворення
турбулентних вихорів в потоці повітря. Ширина активного повітряного
потоку приблизно дорівнює подовжньому перетину носового клапана (1,3-1,5
см). Розмір порожнини носа від laminacribrosaдо дна порожнини носа складає
4,5-5 см. Отже, активний повітряний потік приблизно займає 1/4-1/3 просвіту
порожнини носа.
Існує декілька обов'язкових умов, що характеризують аеродинаміку
повітряного потоку: величини просвіту дихального шляху, швидкість потоку
повітря, наявності чергування «звуження-розширення». Для порожнини носа
це: відстань між перегородкою носа і латеральною стінкою порожнини носа.
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Швидкість потоку- це величина, яка залежить від роботи легенів на вдиху.
Клапани і викривлення порожнини носа, які взаємно компенсують одне
одного, задані анатомією порожнини носа.
Зміна аеродинамічних характеристик забезпечується за рахунок
вазомоторних процесів у носових раковинах і кавернозних ділянках
перегородки носа, а також завдяки зміні швидкості потоку на вдиху. Все це
забезпечує механізм адаптації аеродинаміки порожнини носа для peалізації
нормального носового циклу в умовах зміни активності або змініи чинників
навколишнього середовища. Ті ж механізми виконують компенсаторні
функції для при наявності надлишкового простору в порожнині носа.
Наведені адаптаційні механізми пристосовані для змін взаємної
конфігурації аеродинамічних поверхонь таким чином, щоб за необхідності
змінити величину дихального просвіту між ними, щоб у результаті потік
набув необхідні характеристики, які забезпечать рeалізацію всіх функцій
носа.
Встановлено, що рух повітряного потоку при вдихі відбувається
турбулентно, що забезпечує оптимальні показники обігріву, зволоження й
очищення.Фізіологічні функції носа залежить від її ефективної аерації, а саме
від співвідношення часу, при якому повітряний потік стає турбулентним,
швидкості потоку повітряі часу, коли потік стає ламінарним.
Провідна роль у регулюванні аеродинаміки носової порожнини
належить носовому клапану, перегородці носа та печеристій тканині носових
раковин.Потрапивши в порожнину носа, повітряний потік проходить через
носовий клапан. Він нагадує кут в 10-15°,що відкритий донизу, із різною
величиною перетину у верхньому й нижньому відділах. Повітряний потік
проходить ділянку носового клапана з різною швидкістю, закручуючись у
спіраль, робить повне коло, розкидаючи крупні частинки з вдихуваного
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повітря на поверхні слизової оболонки нижньої носової раковини і переділки
носа.
Далі турбулентний рух повітряного потоку стає ламінарним, іде в
хоану по кривій лінії в загальному носовому ході уздовж середньої носової
раковини. Після чого потік іде догори і до ділянки бугра носу. В залежності
від величини бугра, потік повітря проходить по загальному носовому ходу
вздовж бугра носу на рівні середньої носової раковини, що більш
фізіологічно. Аgger nasi на латеральній стінці порожнини носа перед місцем
прикріплення середньої носової раковини й гачкоподібний відросток
обмежує шлях повітряному потоку у середній носовий xід, завдяки чому
вдихуване повітря не змішується з повітрям, що потрапляе в середній
носовий хід із передніх навколоносових пазух і не перешкоджаєе його
виходу. Негативний тиск в порожнині носа на вдиху сприяє пасивному
додавання повітря з носових ходів і навколоносових пазух в основний потік.
Під час видиху повітряний потік потрапляє в порожнину носа через
хоану, не піддається вихорам, дифузно проходить переважно через
загальний, нижній та середній носові ходи.
Максимальна швидкість повітря, завдяки проходженню основної маси
повітряного потоку в цій області, досягається в загальному носовому ході на
рівні нижньої порожнини носа.
Враховуючи, що просвіт хоани в 3-4 рази більший, ніж просвіт носового
клапана, який чинить опір видихуваному повітрю, в порожнині носа
створюється підвищений тиск, а повітря заповнює придаткові пазухи,
звільнені під час вдиху. Вільному входженню повітря в середній носовий
прохід, де відкриваються верхньощелепна, лобова і передня пазухи
гратчастої кістки, розташування заднього кінця середньої носової раковини,
який

повернутий у бік гачкоподібного відростка. У той же час остання

частина повітря, що піддавалася нагріванню, нейтралізації та очищенню, з
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високим вмістом кисню, оскільки цей повітря не потрапляв до легенів,
потрапляє до пазух.
Турбулентний потік повітря забезпечує ефективне змішування повітря
в носі, а також пристосований для максимального кондиціонування,
ефективного зігрівання та зволоженням повітря, яке проходить шлях через
ніс у легені. Основний повітряний потік на вдиху проходить в ділянці
середнього носового ходу через хоани i спрямовується вертикально вниз у
носовій частині глотки. На видиху основний повітряний потік опускається в
ділянку нижнього носового ходу. При збільшенні швидкості вдиху потік стає
турбулентним і вихровим. Певну кількість повітря потік спрямовує в нюхову
зону. Особливе значення має турбулентність біля природного співустя
пазухи, так-як турбулентний потік призведе до більш інтенсивного
повітрообміну в пазусі в порівнянні з ламінарним потоком, причому при
ламінарному потоці основними рушійними силами повітрообміну є рух
повітря в результаті конвекції, рух повітря в результаті прямої дифузії
зумовленої різницею концентрації кисню та азоту у вдихуваному повітрі і в
пазусі, і впливу сили, що виникає в результаті феномена Бернуллі.
При об'ємній швидкості 10 мл/с у передньому відділі створюється
ламінарний повітряний потік і дещо турбулентний у середньому відділі
порожнини носа. При об'ємній швидкості 300 мл/с сторюється повітряний
потік, як і раніше, ламінарний у передньому відділі, але повністю
турбулентний у носовій порожнині.
Для кількісної характеристики носового дихання використовують ряд
методів. Стан носового дихання є дуже лабільним і постійно змінюється як
протягом доби, так і в залежності від умов оточуючого середовища. Це
створює значні складності для стандартизації результатів будь якого методу
дослідження носового дихання. Крім того, носове дихання залежить не
тільки від ширини просвіту порожнини носа, але і від багатьох інших
факторів, зокрема діяльність дихальної мускулатури грудної клітки.
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Вимірювання проводяться за допомогою розробленогопрограмноапаратного комплексу для риноманометричних досліджень «Optimus»
(діапазон вимірювання витрати повітря ± 1200 см3/с, диференціального тиску
± 1200 Па,частота опитування вимірювальних каналів 100 Гц). Прибор
пройшов метрологічну атестацію. Функціонально комплекс складається з
вимірювального модуля, маски і програмного забезпечення.
У гумовій масці для проведення апаратного дихання встановлений
датчик температури. Площа вікна датчика дорівнює середньостатистичній
площі перерізу трахеї.
При виконанні ринопневмометрії виконується накладання маски. Датчик
маски накладається по поздовжній осі потоку видихуваного повітря.
Підсилення приладу стабілізовано і є постійною величиною. Калібровка
самописних пристроїв проводиться за допомогою власних можливостей.
Вимірювані величини при проведенніриноманометричного дослідження
– диференційний тиск між хоаною і подмасочним просторомі витрата
повітряного потоку. Дані параметри реєструються синхронно.При цьому
датчик тискувводиться в одну половину носа, котра виключається з акту
дихання, тому вимірпроводяться для кожної половини носа окремо. За
отриманими

даними

будуються

графіки

залежності

величин

диференціального тиску і витрати повітряного потоку від часу і графічна
залежність витратиповітряного потоку від диференціального тиску.
Потім
результатів

розраховується

коефіцієнт

носового

риноманометричнихдосліджень

опору.

прийнято

Для

оцінки

розраховувати

наступні параметри: носовий опір R150; R100 і R 75, якщоR150 неможливо
виміряти; R2 (V2) за алгоритмом Бромса; коефіцієнти k1 і k2 за формулою
Рехрера; коефіцієнт Млинська λ.
Процедура

розрахунку

стандартнихпараметрів

реалізованав

розробленому програмному забезпеченні. Для обчислення швидкості потоку
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повітря

і

через

перетин

порожнини

носа

і

числа

Рейнольдса,

використовувалося ліцензійне програмне забезпечення MATLAB (The
Mathworks, Natlick, MA, USA), структурні моделі формувалися за допомогою
програми MeshLab. Для аналізу були прийняті наступні перетину порожнини
носа - вхід в ніс, клапан носа, передній кінець середньої носової раковини
(СНР), сполучення, хоана. Також проводилося обчислення числа Рейнольдса
для кожного перетину.
Всім пацієнтам проводилося дослідження функції зовнішнього дихання
з використанням масочного спірометра. Дослідження проводилося протягом
15 хвилин, причому початок фіксації результатів було не з самого початку
дослідження, а через 5 хвилин від початку дихання через спірометр, і тривало
10 хвилин, що дозволило максимально точно виміряти такі параметри хвилинний об'єм дихання, тривалість вдиху, тривалість видиху.

2.6 Статистична обробка отриманих даних
Статистична обробка отриманих даних дослідження проводилася на
персональному комп’ютері з використанням пакетів прикладних програм
Excel таStatisticaforWindows. Результати всіх досліджень були зафіксовані у
формалізованих картах обліку.
Дослідники виділяють наукові та статистичні гіпотези. Наукова гіпотеза
формулюється як гіпотетичний розв’язок проблеми. Статистична гіпотеза –
твердження

стосовно

невідомого

параметра,

сформульоване

мовою

математичної статистики.
Кожна наукова гіпотеза потребує перекладу на мову статистики. Під час
організації експерименту кількість гіпотез обмежується до двох: основної та
альтернативної. Процедура статистичної інтерпретації даних зводиться до
оцінювання еквівалентностей і розбіжностей.
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При перевірці статистичних гіпотез використовують лише два поняття:
Н0 (гіпотеза про збіжність, у якій дослідник припускає, що нова методика,
новий метод, прийом чи технологія не має якихось переваг, і тому від самого
початку дослідник готовий зайняти наукову позицію “різниця між новою і
старою методикою дорівнює нулю”) та Н1 (гіпотеза про розбіжність, у якій
робиться припущення про переваги нової методики). Підтвердження
альтернативної

гіпотези

свідчить

про

правильність

статистичного

твердження Н1, а підтвердження основної – про відсутність розбіжностей.
Саме альтернативні гіпотези відіграють головну роль в алгоритмі оцінювання
ефективності педагогічних нововведень при застосуванні непараметричних
методів математичної статистики.
Д. Гласс і Д. Стенлі наголошують, що при перевірці довільної
статистичної гіпотези висновок дослідника оцінюється не в сто відсотків,
оскільки завжди допускається ризик прийняття неправильного рішення.
Заздалегідь задається достатньо мала ймовірність α (наприклад, рівна 0,1;
0,05; 0,01), яку називають рівнем значущості. Відповідно, якщо подія з
імовірністю, що не перевищує α, все-таки відбулася, то настання такої події
не може бути викликане лише випадковими причинами. Цю подію варто
розглядати як “невипадкову”. Вона повинна привернути увагу дослідника і
стати для нього “значущою”. При цьому чим менша ймовірність здійснення
події, тим більша її “невипадковість”, і тим стає важливішим встановити її
причини.
Якщо критерій ґрунтується на певному типі розподілу генеральної
сукупності або використовує параметри цієї сукупності, то такий критерій
називають параметричним. Тому для повного опису розподілу досить знати
або оцінити одне, два або три числа. Параметрична теорія математичної
статистики передбачає, що розподіл результатів спостережень належить тим
чи іншим параметричним сім’ям.
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Найбільш популярний нормальний розподіл. Критерії, що ґрунтуються
на t-розподілі Стьюдента і розподілі Фішера – Снедекора, випливають із
припущення

про

нормальний

закон

розподілу

випадкових

величин

генеральної сукупності. Іноді пропонують перед застосуванням, наприклад,
критерію Стьюдента однорідності двох вибіpок перевіряти нормальність.
Хоча для цього є багато критеріїв, але перевірка нормальності – більш
складна і трудомістка статистична процедура, ніж перевірка однорідності (за
допомогою непараметричних критеріїв).
Для достатньо надійного встановлення нормальності потрібна дуже
велика кількість спостережень. Так, щоб гарантувати, що функція розподілу
результатів спостережень відрізняється від деякої нормальної не більше ніж
на 0,01, потрібно близько 2500 спостережень. У більшості педагогічних
досліджень кількість спостережень істотно менша. При цьому, розподіл
реальних даних майже ніколи не входить до конкретної параметричної сім’ї.
Реальні розподіли завжди відрізняються від тих, що включені до
параметричної сім’ї.
Звідси випливає необхідність вивчення стійких і непараметричних, у
тому числі вільних від розподілу процедур, їх широкого впровадження в
практику статистичної обробки даних. Якщо критерій не спирається на
припущення про тип розподілу генеральної сукупності й не використовує
параметри цієї сукупності, то він називається непараметричним. При обробці
реальних даних слід застосовувати стійкі методи, зокрема непараметричні.
Проводився розрахунок основних величин, визначалися межі 95%
довірчих

інтервалів,

рівні

значимості

відмінності

частоти

ознак

в

порівняльних групах. Достовірність відмінностей перемінних у вибірках
оцінювали заt-критерієм Ст’юдента (результат вважався достовірним при p
<0,05).
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Статистичний аналіз даних проводився з використанням множинних
порівнянь, тому відмінність між групами перевірялася за допомогою
непараметричних

показників

критерію

Крускала-Уоліса.

Він

використовується для порівняння 3 та більше вибірок і перевіряє нульові
гіпотези, згідно яким різні вибірки були взяті з одного і того ж розподілу, або
з розподілів з однаковими медіанами. Цей непараметричний критерій є
розширенням двохвиборочного критерія Вілкоксона рангових сум.
При виявленні відмінності для проведення апостеріорних порівнянь
використовувалися методи множинних порівнянь (критерій Дана). Оскільки
в нашому дослідженні об’єми вибірок відрізнялися.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
РОЗДІЛ 3. Вміст ММР-9 в сироватці крові, слині у пацієнтів з
кістою верхньощелепної пазухи до хірургічного втручання
Загальна характеристика хворих
Нами було обстежено 150 пацієнтів. З них 125 пацієнтів мали
підтверджений діагноз кіста верхньощелепної пазухи. Всі обстежені
перебували

на

стаціонарному

лікуванні

у

оториноларингологічному

відділенні Олександрівської клінічної лікарні.
Всіх пацієнтів було розділено на дві групи:
- до основної групи увійшли особи віком від 20 до 69 років, причому з них
58 були чоловіки, а 67 жінки. В таблиці показано загальний розподіл
хворих кістою верхньощелепної пазухи за віком.
Таблиця 3.1
Розподіл пацієнтів основної групи за віком і статтю
Жінки

Вік
обстежуваних

Чоловіки

Абс. кільк

%

Абс. кільк

%

Від 20 до 29 років

13

19,5

11

19,5

Від 30 до 39 років

17

25,5

16

27,5

Від 40 до 49 років

19

28

17

29,5

Від 50 до 59 років

11

16,5

9

15

Від 60 до 69 років

7

10,5

5

8,5
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-

до контрольної групи увійшло 25 пацієнтів,11 чоловіків та 14 жінок, що
увійшли

в

контрольну

Викривлення

носової

групу,

яким

перегородки.

було

встановлено

діагноз:

Вазомоторний

риніт,

нейровегетативная форма.
Пацієнти основної групи були розділені на дві підгрупи.
 В першу підгрупу (75 пацієнтів) увійшли пацієнти, у яких був
встановлений діагноз кіста верхньощелепної пазухи, при цьому, у
даного контингенту пацієнтів була супутня патологія у вигляді
хронічного періодонтиту, гранульоми коренів верхніх зубів. На
момент проведення дослідження, пацієнти 1-ї підгрупи

основної

групи перебували в процесі лікування у стоматолога та щелепнолицьового хірурга.


У другу підгрупу основної групи (50 пацієнтів) увійшли пацієнти, які
також мали діагноз кіста верхньощелепної пазухи, але патології
зубощелепної системи у них виявлено не було. Також, у пацієнтів 2-ї
підгрупи основної групи раніше не проводилися ендодонтичні
втручання.

Критерії включення в основну групу були:
 наявність підтвердженої патології кіста верхньощелепної пазухи,
 вік від 20 до 69 років
 відсутність тяжкої супутньої патології з боку серцево-судинної та
нервової системи.
Критерії включення в контрольну групу: відсутність захворювання на кісту
верхньощелепної пазухи, відсутність тяжкої супутньої патології з боку
серцево-судинної та нервової системи.
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Пацієнтам основної групи було проведено хірургічне лікування видалення кісти верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, з
подальшим консервативним лікуванням.
В процесі передопераційної підготовки, пацієнти всіх груп пройшли
загальноклінічні

обстеження,

результати

яких

не

продемонстрували

стастичної значимості.
В обстежувану і контрольну групи не включалися пацієнти з
підтвердженими

загальними

хронічними

захворюваннями.

Також

в

дослідженні не брали участь пацієнти, в анамнезі у яких було перенесене
гостре захворювання протягом 3-х місяців перед дослідженням.
Всі пацієнти не проходили лікування у стоматолога протягом 3-х місяців
до дослідження. Дослідження лабораторних показників включало в себе
загальний аналіз крові з формулою, біохімічне дослідження крові (АЛТ,
АСТ, білірубін, креатинін, сечовина, альфа-амілаза), визначення групи крові і
резус приналежності, загальний аналіз сечі. Також всім пацієнтам
проводилося визначення рівня ММР-9 в сироватці крові та слині.

3.1 Дослідження вмісту ММР-9 в сироватці крові у пацієнтів з
кістою верхньощелепної пазухи до хірургічного втручання
Результати дослідження вмісту ММР-9 в сироватці крові у пацієнтів
обстежуваних груп до хірургічного втручння наведені нарисунок3.1.
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Рисунок 3.1. Вміст ММР-9 в сироватці крові у пацієнтів основної і
контрольної груп до хірургічного втручання.
Дані рисунку 3.1. показують, що статистично достовірних відмінностей
у вмісті ММР-9 в сироватці крові пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи
і пацієнтів з викривленням носової переділки виявлено не було. Кількість
підвищень вмісту даного ферменту в сироватці відповідало похибці
статистичної вибірки і ці результати не могли бути прийняті для подальшого
аналізу [162].
3.2 Дослідження вмісту ММР-9 в слині у пацієнтів з кістою
верхньощелепної пазухи до хірургічного втручання
Результати дослідження вмісту ММР-9 в слині пацієнтів контрольної
групи до хірургічного втручання наведені на рисунку 3.2.
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Вміст ММР-9 в слині пацієнтів контрольної групи
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Рисунок 3.2. Вміст ММР-9 в слині пацієнтів контрольної групи
Аналіз даних представлених на рисунку 3.2. показав, що середній вміст
ферменту склав 528 (± 38) нг / мл, розподіл показників всередині групи є
нормальним.
Результати дослідження вмісту ММР-9 в слині пацієнтів з кістою
верхньощелепної пазухи до хірургічного втручання приведені на рисунку3..3.
Вміст ММР-9 в слині при кісті верхньощелепної пазухи
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Рисунок 3.3. Вміст ММР-9 в слині пацієнтів основної групи до
хірургічного втручання
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Як показують дані наведені на рисунку3.3., у пацієнтів з кістою
верхньощелепної пазухи спостерігалося підвищення вмісту ферменту в слині,
причому дана величина склала в середньому 1347 (± 328) нг / мл, при цьому,
кількість пацієнтів, у яких підвищення кількості ферменту перевищувала
середній показник контрольної групи склав 76% пацієнтів, а вміст ММР-9 в
слині у цих пацієнтів, в середньому склало 1784 (± 112) нг / мл. У решти 24%
пацієнтів середній показник вмісту ММР-9 склав 461 (± 26) нг / мл.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Дані, отримані в дослідженні вказують на взаємозв'язок між такою
патологією, як кіста верхньощелепної пазухи і підвищенням рівня вмісту
ММР-9 в слині пацієнтів основної групи. Дані отримані при вивченні
рецидиву кісти і розвитку іншої патології верхньощелепної пазухи у
віддаленому

післяопераційному

періоді,

дозволяють

встановити

взаємозв'язок патології верхньощелепної пазухи з латентним перебігом
хронічного періодонтиту, який не виявляється при стандартному обстеженні
зубощелепної системи[160].
Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в
наступних публікаціях:
1. Мохаммед К.Ф. Резмак Содержание ММП-9 в слюне у пациентов с
кистой верхнечелюстной пазухи / Мохаммед К.Ф. Резмак, А.Н. Науменко,
Ю.В.

Дєєва

//

Международный

научно-практический

журнал

Оториноларингология Восточная Европа. – 2019. - №2. – с. 158-165.
2. Мохаммед К.Ф. Резмак Содержание ММП-9 в сыроватке крови,
слюне, тканях у пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи / Мохаммед
К.Ф. Резмак, О.М. Науменко, Ю.В. Деева // Український науково-медичний
молодіжний журнал. – 2018. - №3-4(108). – с.17-20.
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РОЗДІЛ 4. Хірургічне лікування хворих на кісту верхньощелепної
пазухи модифікованимметодом.
Всім

пацієнтам

основної

групи

була

проведена

ендоскопічна

ендоназальна гайморотомія через нижній носовий хід. Суть методу полягає у
формуванні отвору в нижньому носовому ході з подальшим видаленням
патологічного вмісту верхньощелепної пазухи.
Перед формуванням отвору виконують відшарування мукоперіосту дна
порожнини носа та латеральної стінки в межах передньої половини нижнього
носового ходу через гемітрансфікційний розріз. При використанні даного
способу зберігається цілісність слизової оболонки порожнини носа, що, в
свою чергу, дозволяє зберігати мукоціліарний кліренс. В подальшому це
запобігає

утворенню

кірок

в

порожнині

носа

у

віддаленому

післяопераційному періоді та зменшує вірогідність розвитку інфекційних
захворювань порожнини носа та приносових пазух.
Спосіб ендоскопічної ендоназальної гайморотомії реалізують таким
чином.

Під

час

оперативного

втручання

пацієнт

перебуває

під

ендотрахеальним наркозом, при цьому одночасно проводиться місцева
інфільтраційна анестезія. В місці переходу шкіри в слизову оболонку
перегородки носа виконують гемітрансфікційний розріз. Мукоперіост
відшаровують від дна порожнини носа та латеральної стінки нижнього
носового ходу. Мукоперіхондрій, в свою чергу, відшаровують від
чотирикутного хряща з обох боків, а місце розкриття верхньощелепної
пазухи знаходиться в ділянці нижнього носового ходу.
Верхньощелепну пазуху розкривають за допомогою гелій-неонового
лазеру, при цьому для протекції мукоперіосту використовують відсмоктувач.
Кіста зазвичай задовільно візуалізують і видаляють без ушкодження слизової
оболонки верхньощелепної пазухи. Після цього здійснюють ревізію слизової
оболонки верхньощелепної пазухи, зокрема слизової оболонки альвеолярної
бухти верхньощелепної пазухи, при цьому візуалізація альвеолярної бухти
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при доступі до верхньощелепної пазухи через нижній носових хід краща ніж
при інших доступах. Наступним етапом є ревізія воронки верхньощелепної
пазухи, після чого мукоперихондрій та мукоперіост укладають на своє місце,
а на розріз накладають шви. В кінці виконують тампонаду порожнини носа
та накладають правдоподібну пов'язку.
В післяопераційному періоді пацієнти отримували курс протизапальної
та антибактеріальної терапії.Після хірургічного втручання всім пацієнтам
було проведено визначення вмісту ферменту ММР-9 в оболонці кісти
верхньощелепної пазухи. Отримані данні наведені на рисунку4.1.
Вміст ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної пазухи
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Рисунок 4.1. Вміст ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної пазухи.
Середній вміст ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної пазухи
склало 31,8 (± 7,1) мкг / г, при цьому в основній групі спостерігався
наступний розподіл показників - у 24% обстежених пацієнтів середній вміст
ММР-9 в оболонці кісти склало 12, 1 (± 3,4) мкг / г, тоді як у інших 76%
пацієнтів цей показник склав в середньому 43,4 (± 5,2) мкг / г.
Як вже було сказано вище, одним із завдань даного дослідження було
визначити кількість рецидивів кісти верхньощелепної пазухи в віддаленому
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післяопераційному періоді і спробувати виявити одну з імовірних причин
цього явища. Період спостереження склав від одного до трьох років.
Рецидиви кісти верхньощелепної пазухи в цей період спостерігалося у
14 пацієнтів, що склало 11,2% від загальної кількості спостережень. Крім
кісти верхньощелепної пазухи, також спостерігалася така патологія, як
одонтогенний гайморит, ороантрального свищ, міцетома верхньощелепної
пазухи, хоанальний поліп. Інформація про кількість пацієнтів з даною
патологією приведена на рисунку4.2.

Кількість пацієнтів з патологією верхньощелепної пазухи в
післяопераційному періоді

2

Кіста

4

Ороантральний свищ
Міцетома
Хоанальный полип

1
14

Рисунок 4.2. Кількість пацієнтів з патологією верхньощелепної пазухи
в післяопераційному періоді.
Як можна бачити, загальна кількість пацієнтів, у яких спостерігалася
патологія верхньощелепної пазухи в післяопераційному періоді склало 21
чоловік, або 16,8% від загальної кількості спостережень (Рисунок 4.3.).
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Рисунок 4.3. Порівняння кількості рецидивів до загальної пацієнтів яким
проводилось хірургічне лікування.
Найчастіше спостерігалася кіста верхньощелепної пазухи - 14
пацієнтів, міцетома верхньощелепної пазухи - 4 пацієнти, ороантрального
свищ - 1 пацієнт, хоанальний поліп - 2 пацієнта.
В рамках поставлених завдань, було проведено дослідженнявмісту
ММР-9 в слині в передопераційному періоді, і оболонці видаленої кісти
верхньощелепної пазухи у даних пацієнтів. З огляду на малу кількість
спостережень для такої патології, як ороантрального свищ, хоанальний поліп,
міцетома, всі дані оцінювалися без поділу на окремі нозологічні одиниці.
Таким

чином,

отримані

дані

зіставлялися

для

загальної

кількості

спостережень патології у віддаленому післяопераційному періоді.
Дані дослідження вмісту ММР-9 в слині пацієнтів з патологією в
передопераційному періоді наведені на рисунку 4.4.
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Вміст ММР-9 в слині у пацієнтів з патологією в
післяопераційному періоді
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Рисунок 4.4. Вміст ММР-9 в слині у пацієнтів з патологією в
післяопераційному періоді
Аналіз даних наведених на рисунку 4.4. дозволяє стверджувати, що у
19 пацієнтів (90,5%) в передопераційному періоді спостерігалося підвищення
вмісту ММР-9 в слині. У двох пацієнтів (9,5%) вміст ММР-9 відповідав
такому, яке спостерігалося у пацієнтів контрольної групи[160].
Дані дослідження вмісту ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної
пазухи у пацієнтів з патологією в післяопераційному періоді наведені на
рисунку4.5.
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Вміст ММР-9 в оболонці кісти у пацієнтів з патологією в
післяопераційному періоді
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Рисунок 4.5. Вміст ММР-9 в оболонці кісти у пацієнтів з патологією в
післяопераційному періоді
Дані наведені на рисунку 4.5. говорять про те, що у 14 пацієнтів (81%)
спостерігалося підвищення ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної пазухи
вище показника 24 мкг / г, що в сумі являється вищим показником, щодо
середнього вмісту ММР-9 в оболонці кісти в усіх пацієнтів, що брали участь
у дослідженні.
При проведенні аналізу даних отриманих в нашому дослідженні,
звертає на себе, в першу чергу, той факт, що у статистично достовірної (р
<0,05) більшості пацієнтів у яких розвинулася патологія верхньощелепної
пазухи у віддаленому післяопераційному періоді, в передопераційному
періоді спостерігалося підвищення рівня ММР-9 в слині (19 пацієнтів, 90,5%)
і у виддаленому матеріалі - оболонці кісти верхньощелепної пазухи (14
пацієнтів, 81,0%).
При зіставленні отриманих даних було визначено, що у 76% пацієнтів
вміст ММР-9 в слині в середньому склав +1784 (± 112) нг / мл, і у цих же
пацієнтів, вміст ММР-9 в видаленому матеріалі склав в середньому 43,4 ( ±
5,2) мкг / г, що статистично достовірно більше (р <0,05), ніж у 24%
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обстежуваних з більш низьким вмістом ММР-9 в слині - в середньому 461 (±
26) нг / мл при утриманні ММР- 9 в оболонці кісти на рівні в середньому 12,1
(± 3,4) мкг / г.
Таким чином, у більшості пацієнтів, у яких спостерігалося підвищення
вмісту ММР-9 в слині, також спостерігалося підвищення рівня ММР-9 в
оболонці кісти, а з огляду на той факт, що при аналізі літературних джерел
було знайдено безліч досліджень, які прямо вказують на взаємозв'язок рівня
ММР-9 в слині із захворюваннями зубів, пародонту, можна припустити, що
підвищення ММР-9 в слині обумовлено саме перебігом латентного,
безсимптомного періодонтиту.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
Отримані в нашому дослідженні дані указують на те, що вірогідність
розвитку рецидиву кісти верхньощелепної пазухи після її видалення при
одномоментній чи в раньому післяопераційному періоді ревізії кореня зуба і
навколокореневих ділянок кістки верхньої щелепи складає 16,8% [163].
Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в
наступних публікаціях:
Мохаммед К.Ф. Рєзмак Лікування пацієнтів з кістою верхньощелепної
пазухи одонтогенного ґенезу / Мохаммед К.Ф. Резмак, Л.Р. Криничко, О. М.
Науменко// Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2019. №1(109). – с.18-24.
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РОЗДІЛ 5. Вміст ММП-9 в слині у пацієнтів з кістою
верхньощелепної пазухи
Під нашим спостереженням перебувало 125 пацієнтів віком від 20 до 69
років, причому з них 58 були чоловіки, а 67 жінки, що склали основну
групу. Пацієнти були розділені на двіпідгрупи. В першу підгрупу (75
пацієнтів) увійшли пацієнти, у яких був встановлений діагноз кіста
верхньощелепної пазухи, при цьому, у даного контингенту пацієнтів була
супутня патологія у вигляді хронічного періодонтиту, гранульоми коренів
верхніх зубів.
На момент проведення дослідження, пацієнти 1-ї підгрупи основної
групи перебували в процесі лікування у стоматолога та щелепно-лицьового
хірурга.
У другу підгрупу основної групи (50 пацієнтів) увійшли пацієнти, які
також

мали

діагноз

кіста

верхньощелепної

пазухи,

але

патології

зубощелепної системи у них виявлено не було. Також, у пацієнтів 2-ї
підгрупи основної групи раніше не проводилися ендодонтичні втручання.
Також в дослідженні брали участь 25 пацієнтів, віком від 21 до 59 років
(11 чоловіків і 14 жінок), що увійшли в контрольну групу, яким було
встановлено діагноз – викривлення носової перегородки, вазомоторний
риніт, нейровегетативная форма, патології зубощелепної системи у них
виявлено не було, ендодонтичні втручання раніше не проводилися.
Пацієнтам всіх груп були проведені хірургічні втручання. Пацієнтам 1-ї
підгрупи основної групи було проведено ендоназальне видалення кісти
верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, при цьому, ці пацієнти
перебували в процесі лікування у стоматолога з приводу гранульоми коренів
верхніх зубів.
Пацієнтам

2-ї

підгрупи

основної

групи

також

було

проведено

ендоназальне видалення кісти верхньощелепної пазухи через нижній носовий
хід, але на відміну від пацієнтів 1-ї підгрупи, вони не проходили лікування у
стоматолога. Пацієнтам контрольної групи, була проведена операція
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септопластика,

вазотомія,

конхотомія

з

подальшим

консервативним

лікуванням.
Всім пацієнтам проводилося дослідження вмісту ММП-9 в слині в період
передопераційної підготовки і у післяопераційному періоді.
У дослідженні не брали участь пацієнти з підтвердженими хронічними
захворюваннями серцево судинної системи, нирковою недостатністю та
декомпенсованим цукровим діабетом, у зв’язку з тим, що лікування
передбачає хірургічне втручання під загальним знеболенням.
Також не брали участь пацієнти в анамнезі у яких було перенесене гостре
захворювання протягом 3-х місяців перед дослідженням. Критерієм не
включалися пацієнта також є обов’язкове виключення карієсу зубів, гострий
пародонтит, загострення хронічного пародонтиту.
Результати дослідження вмісту ММР-9 в слині до операції у пацієнтів 1-ї
підгрупи основної групи, наведені на рисунку 5.1.
Вміст ММР-9 в слині до операції у пацієнтів 1-ї підгрупи
основної групи
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Рисунок 5.1. Вміст ММР-9 в слині до операції у пацієнтів 1-ї підгрупи
основної групи.
Як показують дані наведені на рисунку 5.1., у пацієнтів 1-ї підгрупи
основної групи при дослідженні до оперативного втручання, спостерігалося
підвищення вмісту ферменту в слині, причому дана величина склала в
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середньому 1219 (± 328) нг / мл.
Результати дослідження вміст ММР-9 в слині після операції у пацієнтів 1-ї
підгрупи основної групи, наведені на рисунку 5.2.
Вміст ММР-9 в слині після операції у пацієнтів 1-ї підгрупи
основної групи
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Рисунок 5.2. Вміст ММР-9 в слині після операції у пацієнтів 1-ї підгрупи
основної групи.
Результати дослідження наведені на рисунку 5.2. показують, що в
післяопераційному періоді, у пацієнтів 1-ї підгрупи основної групитакож, як
і до оперативного втручання, спостерігалося підвищення вмісту ферменту в
слині, і в середньому склало 1110 (± 283) нг / мл.
Результати дослідження вміст ММР-9 в слині до операції у пацієнтів 2-ї
підгрупи основної групи, наведені на рисунку 5.3.
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Вміст ММР-9 в слині до операції у пацієнтів 2-ї підгрупи
основної групи
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Рисунок 5.3. Вміст ММР-9 в слині до операції у пацієнтів 2-ї підгрупи
основної групи.
Дані наведені на рисунку 5.3. показують, що у пацієнтів 2-ї підгрупи
основної групи при дослідженні до оперативного втручання, підвищення
вмісту ферменту в слині виявлено не було, причому вміст ферменту склав в
середньому 495 (± 128) нг / мл.
Результати дослідження вмісту ММР-9 в слині після операції у пацієнтів
2-ї підгрупи основної групи, наведені на рисунку 5.4.
Вміст ММР-9 в слині після операції у пацієнтів 2-ї підгрупи
основної групи
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Рисунок 5.4. Вміст ММР-9 в слині після операції у пацієнтів 2-ї підгрупи
основної групи.
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Дані наведені на рисунку 5.4. показують, що у пацієнтів 2-ї підгрупи
основної групи при дослідженні після оперативного втручання, підвищення
вмісту ферменту в слині теж не виявлялося. Вміст ферменту склав в
середньому 497 (± 118) нг / мл.
Результати дослідження вмісту ММР-9 в слині до операції у пацієнтів
контрольної групи, наведені на рисунку 5.5.
Вміст ММР-9 в слині до операції у пацієнтів контрольної
групи
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Рисунок 5.5.Вміст ММР-9 в слині до операції у пацієнтів контрольної
групи.
Наведені на рисунку 5.5 дані показують, що у пацієнтів контрольної
групи при обстеженні до оперативного втручання, підвищення вмісту
ферменту в слині виявлено не було. Вміст ферменту в середньому склало в
середньому 437 (± 118) нг / мл.
Результати дослідження вмісту ММР-9 в слині після операції у пацієнтів
контрольної групи, наведені на рисунок 5.6.
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Вміст ММР-9 в слині після операції у пацієнтів контрольної
групи
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Рисунок 5.6. Вміст ММР-9 в слині після операції у пацієнтів контрольної
групи.
Наведені на рисунку 5.6. дані показують, що у пацієнтів контрольної
групи в при дослідженні після оперативного втручання, підвищення вмісту
ферменту в слині виявлено не було. Вміст ферменту в середньому склав 424
(± 148) нг/мл.
Пацієнтам 1-ї підгрупи основної групи, через 14 днів після проведеного
оперативного втручання з одночасною санацією зубощелепної системи
проведено визначення вмісту ММП-9 в слині. Результати дослідження
представлені на рисунку 5.7.
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Вміст ММР-9 в слині на 14 день після операції у пацієнтів 1-ї
підгрупи основної групи
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Рисунок 5.7. Вміст ММР-9 в слині на 14 день після операції у пацієнтів 1-ї
підгрупи основної групи.
Наведені на рисунку 5.7. дані показують, що у пацієнтів основної групи
1-ї підгрупи при дослідженні після оперативного втручання та лікування у
стоматолога підвищення вмісту ферменту в слині виявлено не було, в
середньому він склав 483(± 118) нг / мл.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
При аналізі отриманих даних були виявлені наступні закономірності:
1. Підвищення вмісту ферменту ММП-9 було виявлено тільки у пацієнтів
1-ї підгрупи основної групи (з встановленим діагнозом кіста
верхньощелепної пазухи та супутньою патологією зубощелепної
системи), причому, при дослідженні не було виявлено статистично
достовірної відмінності між показниками до оперативного втручання (в
середньому 1219 (± 328) нг / мл) і після оперативного втручання (1110
(± 283) нг / мл) [162].
2. Не було виявлено статистично достовірних відмінностей між вмістом
ферменту ММП-9 у пацієнтів 2-ї підгрупи основної групи (з
встановленим діагнозом кіста верхньощелепної пазухи без супутньої
патології зубощелепної системи) та контрольної групи (пацієнтами без
кісти верхньощелепної пазухи і патології зубощелепної системи), як в
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дослідженні до оперативного втручання, так і в післяопераційному
періоді.
3. У пацієнтів 2-ї підгрупи основної групи при дослідженні до
оперативного втручання середній вміст ферменту складав 495 (± 128)
нг / мл, а в післяопераційному періоді - 497 (± 118) нг / мл, в свою
чергу, у пацієнтів контрольної групи до оперативного втручання зміст
ММП-9 склало 437 (± 118) нг / мл, а в післяопераційному періоді - 424
(± 148) нг / мл[160].
4. У пацієнтів з підвищеним рівнем ММП-9 через 14 днів після
проведення відповідного стоматологічного лікування рівень ферменту
нормалізувався до 483 (± 118) нг/мл, що свідчить про одонтогенний
характер кіст.

Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в
наступних публікаціях:
1. Мохаммед К.Ф. Резмак Содержание ММП-9 в слюне у пациентов с
кистой верхнечелюстной пазухи / Мохаммед К.Ф. Резмак, А.Н. Науменко,
Ю.В.

Дєєва

//

Международный

научно-практический

журнал

Оториноларингология Восточная Европа. – 2019. - №2. – с. 158-165
2. Мохаммед К.Ф. Резмак Содержание ММП-9 в сыроватке крови, слюне,
тканях у пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи / Мохаммед К.Ф.
Резмак, О.М. Науменко, Ю.В. Деева // Український науково-медичний
молодіжний журнал. – 2018. - №3-4(108). – с.17-20.
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РОЗДІЛ 6. Повітрообмін у верхньощелепній пазусі в
післяопераційному періоді у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи
після гайморотомії через нижній носовий хід

6.1

Дослідження

повітрообміну

у

верхньощелепнії

пазусі

в

післяопераційному періоді у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи
після гайморотомії через нижній носовий хід
Дослідження

швидкості

потоку

повітря,

яке

проходить

через

порожнину носа має значення для оцінки ймовірності вихреутворення.
Найбільше значення має максимальна швидкість, так-як вихреутворення
прямо пропорційно швидкості потоку і обернено пропорційно довжині
периметра перетину, причому, площа перетину має незрівнянно менший
вплив на даний процес, ніж довжина периметра. Тобто, чим більше периметр
перетину і чим менше швидкість, тим нижча ймовірність утворення
турбулентних вихорів в потоці повітря. Ширина активного повітряного
потоку приблизно дорівнює подовжньому перетину носового клапана (1,3-1,5
см). Розмір порожнини носа від laminacribrosaдо дна порожнини носа складає
4,5-5 см. Отже, активний повітряний потік приблизно займає1/4-1/3 просвіту
порожнини носа.
Існує декілька обов'язкових умов, що характеризують аеродинаміку
повітряного потоку: величини просвіту дихального шляху, швидкість потоку
повітря, наявності чергування «звуження-розширення». Для порожнини носа
це: відстань між перегородкою носа і латеральною стінкою порожнини носа.
Швидкість потоку- це величина, яка залежить від роботи легенів на вдиху.
Клапани і викривлення порожнини носа, які взаємно компенсують одне
одного, задані анатомією порожнини носа.
Зміна аеродинамічних характеристик забезпечується за рахунок
вазомоторних процесів у носових раковинах і кавернозних ділянках
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перегородки носа, а також завдяки зміні швидкості потоку на вдиху. Все це
забезпечує механізм адаптації аеродинаміки порожнини носа для peалізації
нормального носового циклу в умовах зміни активності або змініи чинників
навколишнього середовища. Ті ж механізми виконують компенсаторні
функції для при наявності надлишкового простору в порожнині носа.
Наведені

адаптаційні

механізмипристосовані

для

змін

взаємної

конфігурації аеродинамічних поверхонь таким чином, щоб за необхідності
змінити величину дихального просвіту між ними, щоб у результаті потік
набув необхідні характеристики, які забезпечать рeалізацію всіх функцій
носа.
Встановлено, що рух повітряного потоку при вдихі відбувається
турбулентно, що забезпечує оптимальні показники обігріву, зволоження й
очищення. Фізіологічні функції носа залежить від її ефективної аерації, а
саме

від

співвідношення

часу,

при

якому

повітряний

потік

стає

турбулентним, швидкості потоку повітряі часу, коли потік стає ламінарним.
Провідна роль у регулюванні аеродинаміки носової порожнини
належить носовому клапану, перегородці носа та печеристій тканині носових
раковин. Потрапивши в порожнину носа, повітряний потік проходить через
носовий клапан. Він нагадує кутв 10-15°,що відкритий донизу, із різною
величиною перетину у верхньому й нижньому відділах. Повітряний потік
проходить ділянку носового клапана з різною швидкістю, закручуючись у
спіраль, робить повне коло, розкидаючи крупні частинки з вдихуваного
повітря на поверхні слизової оболонки нижньої носової раковини і переділки
носа.
Далі турбулентний рух повітряного потоку стає ламінарним, іде в
хоану по кривій лінії в загальному носовому ході уздовж середньої носової
раковини. Після чого потік іде догори і до ділянки бугра носу. В залежності
від величини бугра, потік повітря проходить по загальному носовому ходу
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вздовж бугра носу на рівні середньої носової раковини, що більш
фізіологічно. Аgger nasi на латеральній стінці порожнини носа перед місцем
прикріплення середньої носової раковини й гачкоподібний відросток
обмежує шлях повітряному потоку у середній носовий xід, завдяки чому
вдихуване повітря не змішується з повітрям, що потрапляе в середній
носовий хід із передніх навколоносових пазух і не перешкоджаєе його
виходу. Негативний тиск в порожнині носа на вдиху сприяє пасивному
додавання повітря з носових ходів і навколоносових пазух в основний потік.
Під час видиху повітряний потік потрапляє в порожнину носа через
хоану, не піддається вихорам, дифузно проходить переважно через
загальний, нижній та середній носові ходи.
Максимальна щвидкість повітря, завдяки проходженню основної маси
повітряного потоку в цій області, досягається в загальному носовому ході на
рівні нижньої порожнини носа.
Враховуючи, що просвіт хоани в 3-4 рази більший, ніж просвіт носового
клапана, який чинить опір видихуваному повітрю, в порожнині носа
створюється підвищений тиск, а повітря заповнює придаткові пазухи,
звільнені під час вдиху. Вільному входженню повітря в середній носовий
прохід, де відкриваються верхньощелепна, лобова і передня пазухи
гратчастої кістки, розташування заднього кінця середньої носової раковини,
який

повернутий у бік гачкоподібного відростка. У той же час остання

частина повітря, що піддавалася нагріванню, нейтралізації та очищенню, з
високим вмістом кисню, оскільки цей повітря не потрапляв до легенів,
потрапляє до пазух.
Турбулентний потік повітря забезпечуєефективне змішування повітря в
носі,

а

також

пристосований

для

максимального

кондиціонування,

ефективногозігрівання та зволоженням повітря, яке проходить шлях через ніс
у легені. Основний повітряний потік на вдиху проходить в ділянці
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середнього носового ходу через хоани i спрямовується вертикально вниз у
носовій частині глотки. На видиху основний повітряний потік опускається в
ділянку нижнього носового ходу. При збільшенні швидкості вдиху потік стає
турбулентним і вихровим. Певну кількість повітря потік спрямовує в нюхову
зону.Особливе значення має турбулентність біля природного співустя
пазухи, так-як турбулентний потік призведе до більш інтенсивного
повітрообміну в пазусі в порівнянні з ламінарним потоком, причому при
ламінарному потоці основними рушійними силами повітрообміну є рух
повітря в результаті конвекції, рух повітря в результаті прямої дифузії
зумовленої різницею концентрації кисню та азоту у вдихуваному повітрі і в
пазусі, і впливу сили, що виникає в результаті феномена Бернуллі.
При об'ємній швидкості 10 мл/с у передньому відділі створюється
ламінарний повітряний потік і дещо турбулентний у середньому відділі
порожнини носа. При об'ємній швидкості 300 мл/с сторюється повітряний
потік, як і раніше, ламінарний у передньому відділі, але повністю
турбулентний у носовій порожнині.
Вище зазначені данні спонукали нас до модифікації ендоскопічного
доступу до верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід. Оскільки
найкраща вентиляція верхньощелепної пазухи відбувається через природнє
співустя, проведення оперативного втручання через середній носовий хід
спотворить турбулентий рух повітряного потоку носовою порожниною, що в
свою чергу змінить повітрообмін верхньощелепної пазухи.

6.2. Вимірювання швидкості руху повітря і числа Рейнольдса.
Під нашим спостереженням знаходилися 125 пацієнта з кістою
верхньощелепної

пазухи,

яким

було

проведено

видалення

кісти

верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, при цьому, слизова
оболонка не ушкоджувалася. Дана робота проводилась в тісній співпраці зі
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стоматологами.Упершої підгрупи основної групи досліджуваних кіста
верхньощелепної пазухи була наслідком перенесеного запального процесу у
верхній щелепі одонтогенного генезу. На момент проведення дослідження
порожнину рота була санована. З дослідження виключалися пацієнти з
поліпозним риносинуситом.
Для

оцінки

аеродинамічної

функції

носової

порожнини

в

післяопераційному періоді використовувався чутливий та об’єктивний метод
ринопневмометрії, який дозволяє виявити взаємозв’язок між об’єктивними та
суб’єктивними змінами носового дихання. Ринопневмометрія проводилась
програмно-апаратним комплексом для ринопневмометричних досліджень
«Optimus». Дослідження швидкості потоку повітря проводилося до операції
та в післяопераційному періоді у пацієнтів основної групи першої та другої
підгрупи.
Таблиця 6.1.
Швидкість потоку повітря проходить через переріз порожнини носу до
операції та в післяопераційному періоді.
Обстеження у
пацієнтів з
підвищеним
ММП-9 до
оперативного
втручання
(середні значення)
Переріз

Обстеження у Обстеження у
Обстеження у

пацієнтів з

пацієнтів з

пацієнтів з

підвищеним

незміненим

незміненим ММП-

ММП-9 в

ММП-9 в

9 до оперативного післяоперацій післяопераційн
втручання

ному періоді

ому періоді

(середні значення)

(середні

(середні

значення)

значення)

Вдох,

Видох,

Вдох,

м/с

м/с

м/с

Видох,
м/с

Вдох,

Видох

Вдох,

Видох

м/с

, м/с

м/с

, м/с
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Вхід

у

4,2

3,7

4,2

3,5

4,2

3,7

4,2

3,5

4,7

4,2

4,5

4,2

4,7

4,2

4,5

4,2

3,1

2,6

2,9

2,4

3,1

2,6

3,0

2,4

Співустя

3,6

3,2

3,2

2,9

3,6

3,2

3,7

3,2

Хоана

1,7

1,7

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

ніс
Клапан
носу
Передній
кінець
СНР

Дані дослідження швидкість потоку повітря через переріз порожнини
носа у пацієнтів з підвищеним значенням ММП-9 усереднені за допомогою
програмного забезпечення SPSS 13 та наведені в таблиці 6.1.
Відповідно до вище зазначених даних, показано, що відхилення у
значеннях наявні тільки у групи пацієнтів з незміненим рівнем ММП-9 на
доопераційному етапі. Виходячи з викладених вище досліджень ми можемо
говорити, що вказані відхилення свідчать про наявність змін архітектоніки
носової порожнини, що не пов’язана з патологією зубо-щелепної системи.
Як можна бачити з таблиці 6.1., найбільша швидкість потоку повітря,
як на видиху так і на вдиху спостерігалася в перерізі клапана носа, а
найменша в перерізі хоан. Що стосується результатів вимірювання швидкості
потоку на видиху, то спостерігається статистично достовірне (р<0,05)
зниження швидкості потоку при проходженні через всі досліджувані перерізи
порожнини носа, що може свідчити про асиметрію потоків повітря в різних
половинах порожнини носа на вдиху і на видиху.
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Також проводилося обчислення числа Рейнольдса для кожного
перетину. Всім пацієнтам проводилося дослідження функції зовнішнього
дихання з використанням масочного спирометра. Дослідження проводилося
протягом 15 хвилин, причому початок фіксації результатів було не з самого
початку дослідження, а через 5 хвилин від початку дихання через спірометр, і
тривало 10 хвилин, що дозволило максимально точно виміряти такі
параметри - хвилинний об'єм дихання, тривалість вдиху, тривалість видиху
.Розрахунок числа Рейнольдса проводився для максимальної швидкості
потоку повітря через певний переріз як на вдиху, так і на видиху. При
розрахунку бралися до уваги, такі показники, як периметр перерізу, площа
перерізу,

швидкість

потоку,

в'язкість

середовища

приймалася

з

табличногозначення для температури 37 градусів. При цьому приймалося, що
число Рейнольдса є безрозмірною величиною.
Дані про розрахунок числа Рейнольдса в післяопераційному періоді
наведені в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2.
Розрахунок числа Рейнольдса при проходженні потоку повітря
через переріз у пацієнтів в післяопераційному періоді.
Переріз

Вдох, безрозмірна
величина(середнє
значення)
1360

Видох, безрозмірна
величина (середнє
значення)
1310

Клапан носу

1310

1330

Передній кінец СНР

1480

1340

Сопівустя

1370

1350

Хоана

1630

1570

Вход в ніс
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Як можна бачити з таблиці6.2., у всіх досліджуваних перетинах число
Рейнольдса не перевищує 2000 як на вдиху, так і на видиху. За даними
літератури, збільшення числа Рейнольдса понад 2000 свідчить про те, що
струмінь потоку, що проходить через дані перетин набуває турбулентний
характер, що в свою чергу, призводить до збільшення вентиляції
верхньощелепної пазухи. У дослідженні число Рейнольдса НЕ перевищує
2000, отже, у пацієнтів в післяопераційному періоді ймовірність розвитку
турбулентного потоку при диханні в стані спокою була мінімальною.
Кількість дихальних циклів за яке оновлюється 90% повітря в
верхньощелепної пазусі показано на рисунок 6.1.
Кількість дихальних циклів

214
210
180
150
120
90
60
30
0
Обстежувані пацієнти

Рисунок 6.1.. Кількість дихальних циклів за яке оновлюється 90%
повітря в верхньощелепної пазусі.
Як можна бачити з рисунку 30, обмін 90 відсотків повітря в
верхньощелепної пазусі відбувається в середньому за 214 дихальних циклів,
що відповідає даним літератури, згідно з якими, в нормі обсяг 90 відсотків
повітря пазухи обмінюється за 250 - 320 дихальних циклів.
Проведені

дослідження

показали,

що

при

втручанні

на

верхньощелепної пазусі через нижній носовий хід швидкість потоку повітря
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через досліджувані ділянки носової порожнини статистично не відрізняються
від аналогічних показників у здорових осіб.
Обсяг вентиляції пазухи в післяопераційному періоді на вдиху і видиху
також не відрізняється від обсягу вентиляції у здорових осіб.
Число Рейнольдса в усіх досліджуваних перетинах у пацієнтів з кістою
верхньощелепної пазухи не перевищує 2000, що може свідчити про
відсутність дрібного вихреутворення при проходженні повітряного потоку.
Узагальнення результатів досліджень, представлених в розділі
1. Швидкість потоку повітря, яке проходить через порожнину носа на вдиху і
видиху, в післяопераційному періоді у пацієнтів з кістою верхньощелепної
пазухи, які перенесли ендоназальнугайморотомію через нижній носовий хід,
є найбільшою в перерізі клапана носа і входу в ніс.
2. У всіх досліджуваних перетинах порожнини носа у пацієнтів в
післяопераційному періоді, число Рейнольдса не перевищує 2000 як на вдиху,
так і на видиху.
3.

При

проведенні

оперативного

втручання

при

видаленні

кісти

верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, в післяопераційному
періоді, обмін 90 % повітря у верхньощелепній пазусі відбувається в
середньому за 214 дихальних циклів [161].
Результати, представлені в даній главі, були висвітлені в
наступних публікаціях:
1. Мохаммед К.Ф. Резмак Оценка воздухообмена в верхнечелюстной пазухе
в послеоперационном периоде при эндоназальном хирургическом
доступе через нижний и середний носове ходы / Мохаммед К.Ф. Резмак,
А.Н.

Науменко,
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Криничко
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РОЗДІЛ 7. Аналіз та узагальнення отриманих результатів
Лікування та діагностика кіст приносових пазух - актуальна проблема в
практиці сучасного отоларинголога, яка отримала значний розвиток, завдяки
впровадженню в рутинну практику рентгенологічних методів дослідження,
які дозволяють більш точно візуалізувати анатомічні структури, зокрема КТ і
МРТ, а також застосування ендоскопічної техніки при лікуванні даної
патології. За даними літератури, поширеність сягає 1,4 - 9,6% від загальної
популяції [91]. Найчастіше кіста вражає верхньощелепну пазуху[140].
Щорічно, кількість пацієнтів, що звертаються з приводу кіст
верхньощелепних пазух збільшується в 3,1 рази [22]. Доведена чітка
тенденція збільшення кількості оперативних втручань на верхньощелепній
пазусі. Так, лише за період 2005-2010 року їхнє число зросло на 24% [58].
У сучасній літературі постійно зустрічаються повідомлення про роль
патології зубощелепної системи в розвитку кісти верхньощелепної пазухи
[124]. Хронічне запалення кореня зуба на верхній щелепі, а також запальний
процес кістки верхньої щелепи, яка безпосередньо прилягає до даного кореня
є однією з провідних причин поширення запалення на слизову оболонку
верхньощелепної пазухи, з подальшим розвитком кісти [84].
Куріння

виділяють

як

ризик-фактор

у

формуванні

кісти

верхньощелепної пазухи [92]. Відомо, що однією з провідних причин
формування кісти верхньощелепної пазухи є хронічне запалення структур
верхньої щелепи [95]. Так само вважається, що персистуюча вірусна
інфекція, внаслідок виникнення реакції гіперчутливості cповільненого типу є
одним із патогенетичних механізмів розвитку кістозних змін слизової
оболонки [136].
Пазуха може інфікуватися із слизової оболонки носа та із інших
параназальних порожнин, а також прирізних інфекційних захворюваннях
таких як грип, дифтерія, кір, скарлатина і ін. [159]. Серед причин запалення
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верхньощелепної пазухи є і одонтогенні запальні процеси, а також дентальні
оперативні втручання та втручання на альвеолярному відростку верхньої
щелепи [132]. Вони можуть супроводжуються перфорацією і інфікуванням
гайморової пазухи. Гайморит даної патології називається одонтогенним.
Поєднання

запальних

процесів

у

прищелепних

м’яких

тканинах

і

верхньощелепній пазусі становить 11,2 % від загальної кількості гнійнозапальних захворювань щелепно-лицевої ділянки (В. О. Шевчук, 1994).
Тому вивчення причини, частоти клінічних проявів одонтогенного
гаймориту, своєчасна діагностика і правильне лікування є профілактикою
таких захворювань як остеомієліт верхньої щелепи, флегмона очної ямки,
злоякісні пухлини верхньої щелепи, невралгії трійчастого нерву.
Активно

обговорюється

роль

архітектоніки

порожнини

носа

і

навколоносових пазух[46], а також роль матричних металопротеїназ в
процесі хронічного запалення кістки верхньої щелепи[65]. Активно
проводиться кількісний вимір вмісту матричних металопротеїназ, зокрема
ММР-9, і кореляція їх активності з інтенсивністю запального процесу у
верхній щелепі [66].
Відомо,

що

однією

з

провідних

причин

формування

кісти

верхньощелепної пазухи є хронічне запалення структур верхньої щелепи
[95].

Персистуючий

запальний

процес

при

риносинуситі

зазвичай

асоціюється з процесом тканинного ремоделювання, що полягає у заміщенні
сторонніх

тканин

не

білкового

походження.Доведено,

що

матричні

металопротеїнази (ММП) грають важливу роль в резорбції синтетичних
сторонніх

тіл

в

організмі

людини.

Саме

такі

полімери

активно

використовуються при лікуванні патології зубо-щелепної системи [22].
Активну роль в процесі тканинного моделювання відіграють матричні
металопротеїнази, які відносяться до групи цинк-вмісних ферментів, однією з
функцій яких є відновлення сполучної тканини [84].Підвищення вмісту
матричних металопротеїназ в тканинах і слині описується при поліпозному
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синуситі, при хронічному періодонтиті та при формуванні кіст верхньої
щелепи одонтогенного ґенезу [91].
Таким чином, припускається, що підвищення метолопротеїнази-9 в
слині зумовлено перебігом латентного, безсимптомного періодонтиту, що дає
змогу розрізнити кісти одонтогенного та риногенного походження, що у
свою чергу впливає на подальший протокол лікування, та є важливим
компонентом діагностичного процесу.
Значно збільшилась кількість хірургічних втручань з приводу
імплантації зубів та синусліфтингу, що призводить до ускладнення
конвенційних шляхів гайморотомії, та породжує необхідність пошуку нових
способів доступу до верхньощелепної пазухи з метою максимального
збереження кісткового масиву верхньої щелепи [41].
На сьогоднішній день, пошук нових способів хірургічного доступу до
верхньощелепної пазухи і удосконалення вже існуючих, є важливим
питанням сучасної ринохірургії, особливо, з огляду на все більш зростаючі
вимоги до збереження інтактними неушкодженими патологічним процесом
анатомічних структур порожнини носа [21, 38]. У сучасній літературі існує
безліч описів комп'ютерних моделей, які описують перебіг потоку повітря
при

різних

анатомічних

варіантах

і

патології

порожнини

носа

і

навколоносових пазух [5, 7], проте дані, які стосуються розрахунку числа
Рейнольдса і швидкості потоку в перетині соустя верхньощелепної пазухи
при кісті верхньощелепної пазухи, а також в післяопераційному періоді після
операції гайморотомії через нижній носовий хід, є розрізненими і
суперечливими [134]. Докладно описані варіанти аеродинаміки порожнини
носа при хронічному поліпозно риносинусит [87], проте дані щодо
аеродинаміки при одонтогенній патології верхньощелепної пазухи є
недостатніми для того, щоб стверджувати, що дана проблема близька до
вирішення.
Детальне вивчення рецидивування кіст верхньощелепних пазух у
віддаленому післяопераційному періоді дозволяє припустити взаємозв'язок
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кістозної
хронічного

патології

верхньощелепних

періодонтиту.

Водночас

пазух

з

латентним

матричні

перебігом

металопротеїнази

є

компонентами ферментного каскаду хронічного запалення, та можуть
використовуватися у ролі діагностичного маркеру [29].
Тому вивчення причини, частоти клінічних проявів одонтогенного
запалення верхньощелепної пазухи, своєчасна діагностика і правильне
лікування є профілактикою таких захворювань як остеомієліт верхньої
щелепи, флегмона очної ямки, злоякісні пухлини верхньої щелепи, невралгії
трійчастого нерву.
Робочою

гіпотезою

цього

дослідження

було

ствердження,

щопідвищення метолопротеїнази-9 в слині зумовлено перебігом латентного,
безсимптомного періодонтиту, що дає змогу розрізнити кісти одонтогенного
та риногенного походження, що у свою чергу впливає на подальший
протокол лікування, та є важливим компонентом діагностичного процесу.
Метою дослідження було підвищення точності диференційної
діагностики кісти верхньощелепної пазухи одонтогенного і риногенного
ґенезу на основі дослідження активності матричних металопротеїназ.
Нами

було

проведено

комплексне

клініко-інструментальне

дослідження пацієнтів з кістами верхньощелепних пазух. Комплексне
клініко-інструментальне дослідження пацієнтів з кістами верхньощелепних
пазух включало в себе повне оториноларингологічне обстеження, огляд
суміжного спеціаліста – стоматолога, ендоскопічне дослідження порожнини
носа і носоглотки, КТ носа та приносових пазух, лабораторні показники,
ринопневмометрію та імуноферментний аналіз рівна ММР-9 в сироватці
крові, слині, структурах носової порожнини та верхньощелепних пазух.
Особливе

значення

надається

огляду

стоматолога,

що

матиме

принципову різницю для подальшого ведення пацієнта. В ході візиту лікарстоматолог оцінював порожнинину рота, робив попередній висновок про
стан зубощелепної системи, стан зубів і ясен, слизової оболонки ротової
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порожнини, виключав карієс зубів, гострий пародонтит, загострення
хронічного пародонтиту.Для точнішої візуалізації зубо щелепної системи
стоматолог використовував ортопантомографію. Вона дає рентгенологічне
зображення всієї щелепно-лицьової ділянки.
На ортопантомограмі стоматолог оцінював стан зубних рядів верхньої та
нижньої щелепи, положення зубів та зубних зачатків, стан коренів зубів,
періодонтальних щілей, структуру кісткової тканини верхньої та нижньої
щелепи, скронево-нижньощелепних суглобів, зображення порожнини носа і
верхньощелепної пазухи і нижньощелепного каналу, а також оцінював
співвідношення новоутворення з анатомічними структурами.
Зв'язок

вогнища ураження

з

зубом

є

важливою диференційн-

діагностичною ознакою деяких новоутронь. Вони можуть бути зв’язані з
коренем зуба (радикулярні кісти), а з непрорізавшимвся ретенованим зубом
(фолікулярні кісти). Іноді на фоні деструкції кісткової тканини вдається
прослідкувати періодонтальну щілину, неперервну на всьому протязі.
Проведено обстеження, хірургічне лікування та післяопераційне
спостереження 125 пацієнтівз кістами верхньощелепних пазух(основної
групи) в період з 2016 по 2018рр, яким проводилося хірургічне лікування
оториноларингологічному відділенні Олександрівської клінічної лікарні
міста Києва.
Вік пацієнтів коливався від 20 до 69 років. З них жінки становили
53,6% (59 осіб), а чоловіки 46,4% (70 осіб). Критерії включення: пацієнти з
кістами верхньощелепної пазухи,вік від 20 до 69 років, обох статей,
відсутність тяжкої супутньої патології з боку серцево-судинної та нервової
системи.
В залежності від того, чи наявні у пацієнта основної групи проблеми із
зубо-щелепною системою пацієнти основної групи були поділені на 2
підгрупи. У першу підгрупу (75 особи) увійшли пацієнти, у яких був
встановлений діагноз кіста верхньощелепної пазухи, при цьому, у даного
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контингенту була супутня патологія у вигляді хронічного періодонтиту,
гранульоми коренів верхніх зубів. На момент проведення дослідження,
пацієнти 1-ї підгрупи

основної групи перебували в процесі лікування у

стоматолога та щелепно-лицьового хірурга.
У другу підгрупу основної групи (50 пацієнтів) увійшли пацієнти, які
також

мали

діагноз

кіста

верхньощелепної

пазухи,

але

патології

зубощелепної системи у них виявлено не було. Також, у пацієнтів 2-ї
підгрупи основної групи раніше не проводилися ендодонтичні втручання.
До контрольної групи увійшло 25 пацієнтів,11 чоловіків та 14
жінок,яким було встановлено діагноз: Викривлення носової перегородки.
Вазомоторний риніт, нейровегетативная форма.
Пацієнтам всіх груп були проведені хірургічні втручання. Пацієнтам 1-ї
підгрупи основної групи було проведено ендоназальне видалення кісти
верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, при при чому, пацієнтам
паралельно було проведено лікування стоматологом з приводу зубощелепної
патології.
Оскільки остеомеатальний комплекс грає важливу роль в нормальному
функціонуванні верхньощелепної пазухи, доступ до максилярного синусу
через середній носовий хід у віддаленому післяопераційному періоді може
викликати порушення нормального функціонування структурних частин
носової порожнини та верхньощелепної пазухи.
Пацієнтам 2-ї підгрупи основної групи також було проведено
ендоназальне видалення кісти верхньощелепної пазухи через нижній носовий
хід, але на відміну від пацієнтів 1-ї підгрупи, вони не проходили лікування у
стоматолога. Пацієнтам контрольної групи було проведено оперативне
втручання в обсязі септопластики, нижньої двобічної вазотомії.
Всім пацієнтам основної та контрольної груп було проведено визначення
ММР-9 методом імуноферментного аналізу у сироватці крові. Достовірних
відмінностей у вмісті ММР-9 в сироватці крові пацієнтів з кістою
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верхньощелепної пазухи і пацієнтів з викривленням носової переділки
виявлено не було. Доведено, що рівень ММП-9 у сироватці крові не є
маркером запального процесу у кістці верхньої щелепи, оскільки не
встановлено статично достовірної різниці значень ММП-9 у сироватці крові у
пацієнтів

основної

(131

нг/мл)

і

контрольної

групи

(127

нг/мл)

відповідно.Кількість підвищень вмісту даного ферменту в сироватці
відповідало похибці статистичної вибірки і ці результати не могли бути
прийняті для подальшого аналізу.
Нами було розроблено діагностичний алгоритм обстеження пацієнтів з
кістами верхньощелепних пазух одонтогенного та риногенного ґенезу. Нами
було проведено дослідження вмісту ММР-9 у слині пацієнтів основної та
контрольної групи до оперативного втручання. У пацієнтів основної групи
спостерігалося підвищення вмісту ферменту в слині, причому дана величина
склала в середньому 1347 (± 328) нг / мл, при цьому, кількість пацієнтів, у
яких підвищення кількості ферменту перевищувала середній показник
контрольної групи склав 76% пацієнтів, а вміст ММР-9 в слині у цих
пацієнтів, в середньому склало 1784 (± 112) нг / мл. У решти 24% пацієнтів
середній показник вмісту ММР-9 склав 461 (± 26) нг / мл.
У пацієнтів контрольної групи середній вміст ферменту склав 528 (±
38) нг / мл, розподіл показників всередині групи є нормальним.Доведено, що
при одонтогенному характері розвитку кісти визначається підвищення ММР9 у слині, яке нормалізується після усунення проблем зубощелепної системи.
Отримані в нашому дослідженні дані, вказують на взаємозв'язок між
такою патологією, як кіста верхньощелепної пазухи і підвищенням рівня
вмісту ММР-9 в слині пацієнтів основної групи.
В післяопераційному періоді пацієнти отримували курс протизапальної
та антибактеріальної терапії. Після хірургічного втручання всім пацієнтам
було проведено визначення вмісту ферменту ММР-9 в оболонці кісти
верхньощелепної пазухи.
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Середній вміст ММР-9 в оболонці кісти верхньощелепної пазухи
склало 31,8 (± 7,1) мкг / г, при цьому в основній групі спостерігався
наступний розподіл показників - у 24% обстежених пацієнтів середній вміст
ММР-9 в оболонці кісти склало 12, 1 (± 3,4) мкг / г, тоді як у інших 76%
пацієнтів цей показник склав в середньому 43,4 (± 5,2) мкг / г.
При проведенні аналізу даних отриманих в нашому дослідженні,
звертає на себе, в першу чергу, той факт, що у статистично достовірної (р
<0,05) більшості пацієнтів у яких розвинулася патологія верхньощелепної
пазухи у віддаленому післяопераційному періоді, в передопераційному
періоді спостерігалося підвищення рівня ММР-9 в слині (19 пацієнтів, 90,5%)
і у виддаленому матеріалі - оболонці кісти верхньощелепної пазухи (14
пацієнтів, 81,0%).
Також було проведено зіставлення даних для відповіді на питання - у
одних і тих же пацієнтів спостерігається підвищення кількості ММР-9 в
слині і видаленому матеріалі, або це явище носить випадковий характер. При
зіставленні отриманих даних було визначено, що у 76% пацієнтів вміст
ММР-9 в слині в середньому склав +1784 (± 112) нг / мл, і у цих же пацієнтів,
вміст ММР-9 в видаленому матеріалі склав в середньому 43,4 ( ± 5,2) мкг / г,
що статистично достовірно більше (р <0,05), ніж у 24% обстежуваних з більш
низьким вмістом ММР-9 в слині - в середньому 461 (± 26) нг / мл при
утриманні ММР- 9 в оболонці кісти на рівні в середньому 12,1 (± 3,4) мкг / г.
Таким чином, у більшості пацієнтів, у яких спостерігалося підвищення
вмісту ММР-9 в слині, також спостерігалося підвищення рівня ММР-9 в
оболонці кісти, а з огляду на той факт, що при аналізі літературних джерел
було знайдено безліч досліджень, які прямо вказують на взаємозв'язок рівня
ММР-9 в слині із захворюваннями зубів, пародонту, можна припустити, що
підвищення ММР-9 в слині обумовлено саме перебігом латентного,
безсимптомного періодонтиту.
Як вже було сказано вище, одним із завдань даного дослідження було
визначити кількість рецидивів кісти верхньощелепної пазухи в віддаленому
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післяопераційному періоді і спробувати виявити одну з імовірних причин
цього явища. Період спостереження склав від одного до трьох років.
Рецидиви кісти верхньощелепної пазухи в цей період спостерігалося у
14 пацієнтів, що склало 11,2% від загальної кількості спостережень. Крім
кісти верхньощелепної пазухи, також спостерігалася така патологія, як
одонтогенний гайморит, ороантрального свищ, міцетома верхньощелепної
пазухи, хоанальний поліп.
Дані отримані при вивченні рецидиву кісти і розвитку іншої патології
верхньощелепної

пазухи

у

віддаленому

післяопераційному

періоді,

дозволяють встановити взаємозв'язок патології верхньощелепної пазухи з
латентним перебігом хронічного періодонтиту, який не виявляється при
стандартному обстеженні зубощелепної системи.
Визначена діагностична значимість показників ММП-9 у слині
обстежених

пацієнтів

у

взаємозв’язку

з

генезом

розвитку

кіст

верхньощелепних пазух. При аналізі отриманих даних були виявлені
наступні закономірності - підвищення вмісту ферменту ММП-9 було
виявлено тільки у пацієнтів 1-ї підгрупи основної групи(з встановленим
діагнозом

кіста

верхньощелепної

пазухи

та

супутньою

патологією

зубощелепної системи), причому, при дослідженні не було виявлено
статистично достовірної відмінності між показниками до оперативного
втручання (в середньому 1219 (± 328) нг / мл) і після оперативного втручання
(1110 (± 283) нг / мл). Також не було виявлено статистично достовірних
відмінностей між вмістом ферменту ММП-9 у пацієнтів 2-ї підгрупи
основної групи (з встановленим діагнозом кіста верхньощелепної пазухи без
супутньої

патології

зубощелепної системи)

та

контрольної

групи

(пацієнтами без кісти верхньощелепної пазухи і патології зубощелепної
системи),

як

в

дослідженні

до

оперативного

втручання,

так

і

в

післяопераційному періоді. У пацієнтів 2-ї підгрупи основної групи при
дослідженні до оперативного втручання середній вміст ферменту складав 495
(± 128) нг / мл, а в післяопераційному періоді - 497 (± 118) нг / мл, в свою
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чергу, у пацієнтів контрольної групи до оперативного втручання зміст ММП9 склало 437 (± 118) нг / мл, а в післяопераційному періоді - 424 (± 148) нг /
мл.
Отримані дані показують, що підвищення вмісту ММП-9 в слині при
кісті верхньощелепної пазухи пов'язано з наявністю запального процесу у
верхній щелепі. У свою чергу, залишилося відкритим питання, чи є кіста
верхньощелепної пазухи наслідком запального процесу у верхній щелепі
навколо коренів зубів або вона є самостійним захворюванням, незважаючи на
те, що статистичні дані показують значно більшу частоту виникнення кісти
верхньощелепної пазухи при патології зубощелепної системи, ніж в
середньому по популяції.Доведено, що при одонтогенному характері
розвитку кісти визначається підвищення ММР-9 у слині, яке нормалізується
після усунення проблем зубощелепної системи.
У післяопераційному періоді пацієнтам основної та контрольної групи
було проведено дослідження ринопневмометрію з метою визначення
прохідності носової порожнини. Проведені дослідження показали, що при
втручанні на верхньощелепної пазусі через нижній носовий хід швидкість
потоку повітря через досліджувані ділянки носової порожнини статистично
не відрізняються від аналогічних показників у здорових осіб.
Найбільша швидкість потоку повітря, як на видиху так і на вдиху
спостерігалася в перерізі клапана носа, а найменша в перерізі хоан. Що
стосується результатів вимірювання швидкості потоку на видиху, то
спостерігається статистично достовірне (р<0,05) зниження швидкості потоку
при проходженні через всі досліджувані перетрізи порожнини носа, що може
свідчити про асиметрію потоків повітря в різних половинах порожнини носа
на вдиху і на видиху.
Згідно

даних

ринопневмометрії

обсяг

вентиляції

пазухи

в

післяопераційному періоді на вдиху і видиху також не відрізняється від
обсягу вентиляції у здорових осіб.
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Також проводилося обчислення числа Рейнольдса для кожного
перетину. Всім пацієнтам проводилося дослідження функції зовнішнього
дихання з використанням масочного спирометра. Дослідження проводилося
протягом 15 хвилин, причому початок фіксації результатів було не з самого
початку дослідження, а через 5 хвилин від початку дихання через спірометр, і
тривало 10 хвилин, що дозволило максимально точно виміряти такі
параметри - хвилинний об'єм дихання, тривалість вдиху, тривалість
видиху.Розрахунок

числа

Рейнольдса

проводився

для

максимальної

швидкості потоку повітря через певний переріз як на вдиху, так і на видиху.
Як показали дані дослідження, у всіх досліджуваних перетинах число
Рейнольдса не перевищує 2000 як на вдиху, так і на видиху. За даними
літератури, збільшення числа Рейнольдса понад 2000 свідчить про те, що
струмінь потоку, що проходить через дані перетин набуває турбулентний
характер, що в свою чергу, призводить до збільшення вентиляції
верхньощелепної пазухи. У дослідженні число Рейнольдса НЕ перевищує
2000, отже, у пацієнтів в післяопераційному періоді ймовірність розвитку
турбулентного потоку при диханні в стані спокою була мінімальною.
Кількість дихальних циклів за яке оновлюється 90% повітря в
верхньощелепної пазусі показано. Швидкість потоку повітря, яке проходить
через порожнину носа на вдиху і видиху, в післяопераційному періоді у
пацієнтів

з

кістою

верхньощелепної

пазухи,

які

перенесли

ендоназальнугайморотомію через нижній носовий хід, є найбільшою в
перерізі клапана носа і входу в ніс.
У всіх досліджуваних перетинах порожнини носа у пацієнтів в
післяопераційному періоді, число Рейнольдса не перевищує 2000 як на
вдиху, так і на видиху.
При

проведенні

оперативного

втручання

при

видаленні

кісти

верхньощелепної пазухи через нижній носовий хід, в післяопераційному
періоді, обмін 90 % повітря у верхньощелепній пазусі відбувається в
середньому за 214 дихальних циклів.
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Таким чином, доведено, що підвищення метолопротеїнази-9 в слині
зумовлено перебігом латентного, безсимптомного періодонтиту, що дає
змогу розрізнити кісти одонтогенного та риногенного походження, що у
свою чергу впливає на подальший протокол лікування, та є важливим
компонентом діагностичного процесу.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено обґрунтування та вирішення актуального
науково-практичного завдання – підвищення точності диференційної
діагностики кісти верхньощелепної пазухи одонтогенного і риногенного
ґенезу на основі дослідження активності матричних металопротеїназ.
1. Проведене дослідження показало достовірне підвищення (p≤0,05)
активності ММП-9 слини в середньому до 1219 (±328) нг/мл у 75 (60%)
пацієнтів основної групи з кістами верхньощелепних пазух.
2. Визначення активності ММР-9 в сироватці крові обстежуваних пацієнтів
не продемонструвало статистично достовірних змін цього показника
(

), і склало в середньому 129(

) нг/мл.

3. При дослідженні активності ММП-9 в оболонці видалених кіст
верхньощелепних пазух визначено підвищений вміст ферменту до 43,4
(±5,2) мкг/г у 76% прооперованих пацієнтів, у 24% вміст склав 12,1 (±3,4)
мкг/г.
4. Визначення активності ММП-9 в слині до та після хірургічного втручання
у пацієнтів з кістами верхньощелепої пазухи продемонструвало, що у 75
пацієнтів рівень ММП-9 становив 1219(

) та 1110 (± 283) нг/мл, а у

50 пацієнтів 437(± 118) та 495 (± 128) нг/мл. Отримані дані дозволяють
встановити взаємозв'язок патології верхньощелепної пазухи з патологією
зубощелепної системи.
5. У пацієнтів з підвищеним рівнем ММП-9 через 14 днів після проведення
відповідного

стоматологічного

лікування

рівень

ферменту

нормалізувався до 483 (± 118) нг/мл, що свідчить про одонтогенний
характер кіст.
6. Визначення показників підвищеної активності ММП-9 в слині до 1784
(±112) нг/мл у пацієнтів з патологією зубощелепної системи дозволяє
використовувати цей показник у якості маркера одонтогенного характеру
патології.
7. Використання модифіковано доступу до верхньощелепної пазухи через
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нижній носовий хід дозволяє зменшити тривалість відновлення функції
пазухи та забезпечує можливість одночасного проведення стомалогічного
втручання.
8.

При оцінці віддалених результатів протягом 3 років відсутність рецидиву
кісти верхньощелепної пазухи спостерігалась у 88,2% пацієнтів.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Визначення вмісту ММП-9 у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазухи
в

передопераційному періоді

дозволяє

підтвердити

одонтогенний

характер процесу, провести відповідне стоматологічне лікування, що
запобігатиме рецидивуванню процесу утворення кісти верхньощелепної
пазухи.
2. Метод підслизового видалення кіст верхньощелепних пазух через нижній
носовий хід є більш щадним, забезпечує збереження цілісності
остеомеатального комплексу та може бути рекомендований у пацієнтів з
одонтогенними кістами верхньощелепної пазухи.
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Додаток Б
Апробація результатів дослідження
Основні результати роботи були апробовані на Щорічній осінній
конференції

Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів

отоларингологів з міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та
лікування в оториноларингології» (6-8 жовтня 2019 р., м. Дніпро, Україна)
та науково-практичній конференції наукового медичного товариства
лікарів-оториноларингологів міста Києва та Київської області (02 лютого
2020р., м.Київ).
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Додаток В
Акти впровадження
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