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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Видалення зубів жувальної групи верхньої щелепи, що є 

щоденною практикою в клініці хірургічної стоматології, нерідко супроводжується 

утворенням ороантрального сполучення. За повідомленнями літератури до 5% 

випадків видалень верхніх молярів та премолярів ускладнюється перфорацією 

верхньощелепного синуса (ВЩС), що, зважаючи на велику кількість видалень, 

становить вагому частку ускладнень амбулаторної хірургічної стоматології 

допомоги (Del Rey-Santamaria M., 2006; Hemant B., 2010; Ram H., 2016; Jang J. K., 

2017). У разі виникнення такого ускладнення верхньощелепний синус має бути 

ізольованим від порожнини рота впродовж 24 годин з метою профілактики розвитку 

перфоративного верхньощелепного синуситу (von Wowern N., 1970; Тимофєєв О. О., 

2017).  

Частота ускладнень чи рецидивів після операції пластики ороантрального 

сполучення за відсутності клінічних ознак верхньощелепного синуситу сягає 22% 

(Бирюлев А. А., 2012). Це може бути пояснено помилками у діагностиці вже 

наявних хронічних патологічних процесів у просвіті верхньощелепного синуса, які 

часто перебігають без вираженої клінічної симптоматики. У випадку виникнення 

гострого післяекстракційного ороантрального сполучення стан слизової оболонки 

верхньощелепного синуса є одним із визначальних факторів у виборі лікувальної 

тактики. Так, наявність запальних змін є протипоказом до негайної пластики і стає 

передумовою до усунення сполучення в комплексі із хірургічним лікуванням 

верхньощелепного синуситу (Маланчук В. О., 2011; Потапчук А. М., 2012). 

Серед актуальних на сьогодні методів діагностики хронічного одонтогенного 

верхньощелепного синуситу найбільш інформативними вважаються комп’ютерна 

томографія та ендоскопічне обстеження ВЩС (Гулюк А. Г., 2014). Проте, вказані 

методи не позбавлені недоліків. Зокрема ендоскопічне обстеження є інвазивним, а 

комп’ютерна томографія несе відповідне променеве навантаження. В обох випадках 

необхідною є наявність коштовного обладнання та кваліфікованих фахівців, що 

обмежує їхню доступність для більшості амбулаторних стоматологічних установ. 

Розробка методики доверифікаційної діагностики хронічних патологічних процесів 

верхньощелепних синусів у стоматологічному кріслі набуває особливої актуальності 

з точки зору вдосконалення тактики надання допомоги у випадку гострого 

післяекстракційного ороантрального сполучення в умовах амбулаторної 

стоматологічної практики. 

Найчастіше вживані хірургічні методи усунення гострих післяекстракційних 

ороантральних сполучень передбачають пластику місцевими тканинами, що 

невід’ємно пов’язане зі створенням додаткової хірургічної травми (Visscher S. H., 

2010; Гулюк А. Г., 2014). Такі дії, разом із самою процедурою видалення 

багатокореневого зуба, викликають розвиток низки фізіологічних реакцій з боку 

місцевих тканин, які проявляються болем, набряком, обмеженням функцій, що 

мають негативний вплив на щоденне життя пацієнтів (Deepti C., 2009; Parmigiani-

Izquierdo J. M., 2013; Badenoch-Jones E. K., 2016; Brignardello-Petersen R., 2017). 

Незважаючи на те, що сучасна фахова література рясніє значною кількістю 

різних методик та способів закриття ороантральних сполучень (ОАС), метод, що 
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полягає у мобілізації вестибулярного трапецієподібного слизовоокісного клаптя, 

залишається методом вибору більшості клініцистів (Visscher S. H., 2010;                 

Гулюк А. Г., 2014). Цей факт спонукав нас до пошуку та оцінки нових методик 

усунення післяекстракційних ороантральних сполучень, які були б спрямовані в 

однаковій мірі як на простоту виконання та прогнозованість результатів так і на 

створення оптимальних умов для ремоделювання альвеолярного відростка (АВ) та 

зменшення ступеню його післяекстракційної атрофії. 

Для зменшення втрати альвеолярної кістки після операції видалення зуба 

запропоновано багато хірургічних підходів. Проте, зменшення операційної травми 

та відмова від відшарування слизовоокісного клаптя на думку авторів (Araujo M. G., 

2005; Fickl S., 2008; Cardaropoli D., 2012) є основоположними для досягнення успіху. 

Дослідниками висунуто гіпотезу, що руйнування тонкого остеогенного шару клітин 

зрілого окістя, яке відбувається під час формування слизово-окісного клаптя, може 

зменшити їх здатність до регенерації кістки, тоді як інтактний періост зберігає 

остеогенний потенціал (Araujo M. G., 2005). Сучасні дослідження підтверджують та 

доповнюють цю тезу думкою, що застосування кістковопластичних матеріалів у 

поєднанні із атравматичною процедурою видалення зубів та хірургічною обробкою 

рани забезпечують передбачуваний та надійний спосіб зменшення 

післяекстракційної атрофії (Cardaropoli D., 2012; Horvath A., 2013). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом комплексної наукової теми кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького "Оптимізація діагностично-лікувального процесу хворих з 

кістковими і м'якотканинними дефектами та деформаціями різної етіології, 

травматичними і запальними ураженнями щелепно-лицевої ділянки", № 

держреєстрації 0110U008228, шифр:10.01.001.10 та «Пошук, впровадження і шляхи 

удосконалення методів діагностики та лікування запальних, травматичних процесів, 

дефектів та деформацій ЩЛД» № 0115U000046, шифр: 10.01.001.15. 

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення 

ефективності хірургічного лікування гострих післяекстракційних ороантральних 

сполучень шляхом вдосконалення доверифікаційної діагностики протипоказів їх 

пластичного закриття та розпрацювання малоінвазивних методик проведення 

операційних втручань. 

Згідно з поставленою метою визначені до вирішення наступні завдання: 

1. Вивчити поширеність та структуру гострих післяекстракційних перфорацій 

верхньощелепного синуса, що виникли внаслідок операції видалення зубів 

жувальної групи верхньої щелепи. 

2. Запропонувати методику скринінгової діагностики хронічних продуктивних 

процесів верхньощелепного синуса як протипоказів до безпосередньої 

післяекстракційної пластики ороантральних сполучень. 

3. Розпрацювати методики закриття ороантральних сполучень із використанням 

сучасних технологій керованої тканинної регенерації та підтвердити їх клінічну 

ефективність у випадку гострих післяекстракційних перфорацій верхньощелепного 

синуса. 
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4. Вивчити у порівняльному аспекті результати використання існуючої та 

запропонованих методик усунення гострих післяекстракційних ороантральних 

сполучень у ранньому післяопераційному періоді. 

5. Дослідити вплив використання різних методик пластики ороантральних 

сполучень на стан тканин альвеолярного відростка верхньої щелепи у віддалені 

терміни спостереження. 

Об’єкт дослідження – гострі ороантральні сполучення, що виникли внаслідок 

операції видалення зуба. 

Предмет дослідження – репарація м’яких та твердих тканин альвеолярного 

відростка верхньої щелепи в ділянці хірургічного закриття ороантральних 

сполучень, вплив різних методик пластики на суб’єктивні та об’єктивні показники 

перебігу раннього післяопераційного періоду та діагностична цінність методу 

трансілюмінації для доверифікаційної діагностики продуктивних процесів ВЩС. 

Методи дослідження. Клінічні – для оцінки суб’єктивних та об’єктивних 

показників перебігу післяопераційного періоду; соціологічні – для визначення 

пов’язаної зі стоматологічним здоров’ям якості життя пацієнтів у ранньому 

післяопераційному періоді після пластики гострих післяекстракційних 

ороантральних сполучень; морфометричні – для визначення глибини присінку 

ротової порожнини та ширини прикріплених ясен та їх зміну в ділянці пластики 

ороантральних сполучень; рентгенологічні – для визначення висоти, ширини та 

площі поперечного перерізу кісткової складової альвеолярного відростка верхньої 

щелепи в ділянці перфорації верхньощелепного синуса, а також для діагностики 

продуктивних процесів верхньощелепних синусів; статистичні – для визначення 

вірогідності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено, що між 

коефіцієнтом асиметрії пневматизації ВЩС (КАП), який обчислювався на основі 

променевих методів обстеження та коефіцієнтом асиметрії світлопровідності ВЩС 

(КАС), який визначався за допомогою трансілюмінації синусів, існує достовірний 

сильний прямий кореляційний зв'язок. Обчислення вказують на те, що 

запропонована модель є достовірною (p<0,001), а прогнозування середнього КАП на 

91,8% залежить від значення КАС і на 8,2% залежить від інших чинників, які не 

були включені у регресійну модель. 

Науково доведено клінічну ефективність розпрацьованих малоінвазивних 

хірургічних методик усунення гострих післяекстракційних ороантральних 

сполучень, що підтверджувалось успішною репарацією тканин АВ у всіх пацієнтів, 

яким проводили пластику ОАС із використанням колагенових конуса та мембрани 

або збагаченого тромбоцитами фібрину. 

Доповнено наукові дані щодо суб’єктивного сприйняття пацієнтами перебігу 

раннього післяопераційного періоду після пластики гострих ороантральних 

сполучень спираючись на оцінку пов’язаної зі стоматологічним здоров’ям якості 

життя. Встановлено достовірно менше виражені зміни показників якості життя 

(p<0,001), а також швидше їх відновлення – на 4-ту добу після операції у пацієнтів, 

яким проводили пластику малоінвазивними методиками, тоді як у хворих, яким 

проводили хірургічне втручання із використанням трапецієподібного 
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слизовоокістного клаптя відновлення показників спостерігали на 7-му добу після 

операції.  

Встановлено та науково доведено достовірно легший перебіг раннього 

післяопераційного періоду у хворих для лікування яких використовували 

запропоновані методики (група 1 – колагенові матеріали, група 2 – збагачений 

тромбоцитами фібрин) у порівнянні із пацієнтами групи 3, яким пластику ГП ОАС 

здійснювали методом Рермана, базуючись на менших рівнях больових відчуттів 

(6,53±0,27 балів на першу добу після операції у групі 3 проти 2,86±0,23 та 2,58±0,15 

балів у групах 1 і 2 відповідно; p<0,001), післяопераційного набряку (8,31±0,34% на 

третю добу після операції у пацієнтів групи 3, тоді як у пацієнтів 1-ої і 2-ої груп 

набряк не спостерігався; p<0,001) та локальної гіпертермії (37,49±0,10°С на третю 

післяопераційну добу у пацієнтів групи 3, тоді як у пацієнтів груп 1 і 2 зміна 

температури у післяопераційній ділянці була відсутня; p<0,001). 

Доповнено наукові дані щодо особливостей репарації твердих та м’яких 

тканин альвеолярного відростка після пластичного закриття гострих перфорацій 

ВЩС, що виникли внаслідок видалення зуба на основі достовірно меншої (p<0,001) 

втрати глибини присінку рота (24,40±1,81% у пацієнтів групи порівняння, тоді як у 

хворих, що належали до основних груп 1 і 2 зміна глибини була статистично 

незначущою; p>0,05), ширини прикріплених ясен (90,44±3,23% у пацієнтів групи 3, 

9,05±2,95% та 8,75±3,15% відповідно у пацієнтів першої та другої груп). 

Встановлено достовірно меншу втрату висоти (p<0,001), ширини (p<0,01) і площі 

поперечного перерізу (p<0,01) кісткової тканини АВ у пацієнтів основних груп 1 і 2 

у порівнянні із пацієнтами групи 3. 

Практичне значення результатів дослідження. Розроблено та впроваджено 

в практику метод доверифікаційної діагностики хронічних продуктивних процесів 

ВЩС шляхом комп’ютерного аналізу реакції зіниці ока на трансілюмінацію 

просвіту синуса світлом видимого діапазону (Патент України на корисну модель 

№89296 «Пристрій для діафаноскопії верхньощелепних синусів», Патент України на 

корисну модель №89322 «Спосіб діагностики однобічних гіперпластичних процесів 

у верхньощелепних синусах»). 

Вдосконалено нові малоінвазивні методики пластики гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень із використанням біоматеріалів для 

керованої тканинної регенерації з метою зменшення післяопераційної атрофії 

альвеолярного відростка верхньої щелепи, порушення анатомії м’яких тканин в 

ділянці хірургічного втручання та полегшення суб’єктивних та об’єктивних 

клінічних показників перебігу раннього післяопераційного періоду (Патент України 

на корисну модель №89295 «Спосіб хірургічного усунення перфоративних 

ороантральних сполучень»). 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес кафедри 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького та кафедри хірургічної та дитячої 

стоматології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет». 

Запропонований спосіб діагностики хронічних продуктивних процесів ВЩС 

та нові методики хірургічного усунення гострих післяекстракційних ороантральних 
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сполучень впроваджені у лікувальну практику відділення щелепно-лицевої хірургії 

Львівської обласної клінічної лікарні, відділення хірургічної стоматології 

Чернівецької обласної клінічної лікарні, відділення хірургічної стоматології 

стоматологічного медичного центру Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, відділення щелепно-лицевої хірургії 

Рівненської центральної міської лікарні. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено патентно-

інформаційний пошук, аналіз наукової літератури з обраної теми, усі клінічні 

дослідження. Узагальнено та проаналізовано отримані результати, проведена їх 

статистична обробка. Спільно з науковим керівником визначені мета й завдання 

дослідження, сформульовані основні положення і висновки роботи. 

Розробку пристрою та програмного забезпечення для доверифікаційної 

діагностики продуктивних процесів ВЩС проведено спільно із кафедрою 

оптоелектроніки та інформаційних технологій Львівського національного 

університету імені Івана Франка за консультативної допомоги к. фіз-мат. н., доц. 

Рихлюка С. В. (зав. каф. – д. фіз мат .н., проф. Кушнір О. С.). Клінічні дослідження 

виконані особисто автором на базі відділення щелепно-лицевої хірургії Львівської 

обласної клінічної лікарні та відділення хірургічної стоматології Стоматологічного 

медичного центру Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. Рентгенологічні дослідження у рентген-кабінеті Стоматологічного 

медичного центру Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження оприлюднено на: 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми хірургічної 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії» присвяченій 100-річчю з дня народження 

першого декана стоматологічного факультету та першого завідувача кафедри 

хірургічної стоматології та ЩЛХ ЛНМУ ім. Д. Галицького професора О. В. Коваля, 

24-26 жовтня 2013 року, м. Львів; міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми стоматології» присвяченій 90-річчю з дня народження доктора 

медичних наук, професора Евальда Яновича Вареса, 15-16 жовтня 2015 року, м. 

Львів; IV Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих 

вчених «Інновації та перспективи сучасної медицини, BIMCO 2017», 5-7 квітня 2017 

р., м. Чернівці. 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 13 наукових праць, 

серед них 6 статей у наукових фахових виданнях, які рекомендовані ДАК МОН 

України та входять у наукометричні бази даних, 4 публікації – у збірниках наукових 

праць та матеріалах з’їздів, науково-практичних конференцій. На основі проведених 

досліджень отримано 3 патенти України на корисну модель. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена на 209 сторінках 

комп’ютерного набору, з яких 132 сторінки займає основний зміст, і складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів дослідження, трьох розділів 

результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, списку використаних джерел із 254 найменувань, серед яких 176 

іноземних, та додатків. Робота ілюстрована 62 рисунками та 28 таблицями. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Для встановлення інформативності 

запропонованого методу скринінгової діагностики продуктивних процесів у 

верхньощелепних синусах до дослідження залучено 96 хворих без патології 

придаткових пазух носа (група 1), а також пацієнтів із однобічними (група 2) та 

двобічними (група 3) хронічними верхньощелепними синуситами, що перебували на 

стаціонарному лікуванні у відділенні щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної 

клінічної лікарні. На комп’ютерних томограмах чи фронтальних рентгенограмах 

вимірювали площу проекції патологічно зміненої слизової синуса до площі проекції 

всього просвіту синуса та інтерпретували у індекс пневматизації (ІП) синуса. 

Відмінність пневматизації правого та лівого синусів виражали у коефіцієнт 

асиметрії пневматизації (КАП) ВЩС у відсотках. 

Коефіцієнт асиметрії світлопровідності (КАС) ВЩС визначали за допомогою 

сконструйованого пристрою для модифікованої діафаноскопії (Патент України на 

корисну модель №89296 «Пристрій для діафаноскопії верхньощелепних синусів»). 

За допомогою близькофокусних відеокамер та програмного забезпечення 

фіксувалась реакція зіниць пацієнта під час почергової трансілюмінації синусів 

видимим білим світлом з боку порожнини рота. Графіки зміни діаметру зіниці 

(пупілограми), що були отримані в результаті трансілюмінації обох синусів 

співставляли та інтерпретували у вигляді коефіцієнту асиметрії світлопровідності 

(КАС) у відсотках. 

Вивчення взаємозв’язку між значеннями коефіцієнтів асиметрії пневматизації 

(КАП) та асиметрії світлопровідності (КАС) проводили за допомогою 

математичного кореляційно-регресійного аналізу. 

Для вивчення процесу загоювання та стану м’яких і твердих тканин у хворих 

після пластики гострих післяекстракційних ороантральних сполучень було залучено 

41 пацієнта, які перебували на амбулаторному лікуванні у стоматологічному 

медичному центрі ЛНМУ імені Данила Галицького з приводу перфорації 

верхньощелепного синуса, що виникли внаслідок операції видалення зуба. Пацієнти 

були поділені на три клінічні групи. 

У першій групі (n=14) пластику ороантрального сполучення проводили 

запропонованою автором методикою із використанням колагенових конуса та 

мембрани. Так, після підтвердження наявності ороантрального сполучення 

проводили інфільтраційну анестезію в ділянці втручання та здійснювали ревізію 

лунки видаленого зуба. Якнайощадливіше деепітелізували маргінальні ясна. В зубну 

альвеолу без компресії вводили колагеновий матеріал у формі конуса. Колагенову 

мембрану розташовували поверх конуса, а її край вводили під маргінальний край 

ясен. Мембрану фіксували до них за допомогою швів. Краї слизової оболонки 

альвеолярного відростка зближували за допомогою матрацного шва. Після 

завершення маніпуляції перевіряли герметичність ізоляції верхньощелепного 

синуса. Призначали антибактеріальну, знеболюючу, протинабрякову та місцеву 

антисептичну терапію. Шви знімали через 10 – 12 діб, повторно оцінювали 

герметичність сполучення за допомогою повітряних проб. 

У другій групі (n=12) пластику сполучення проводили із використанням 
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збагаченого тромбоцитами фібрину (PRF). Знечулення, ревізію післяекстракційної 

лунки та підготовку ясенного краю проводили аналогічно як і в групі 1. 

Сформований PRF «корок» вносили в просвіт сполучення та прошивали, фіксуючи 

до слизової оболонки ясен. Поверх «корка» накладали приготовану із автологічного 

матеріалу мембрану та фіксували її на поверхні дефекту слизової оболонки шляхом 

зведення його країв зближаючими швами. Місцева та загальна медикаментозна 

терапія у післяопераційному періоді була аналогічною до такої у групі 1. Шви 

знімали на 10 - 12-ту добу. 

У третій групі, що слугувала групою порівняння (n=15), для закриття 

перфорацій верхньощелепного синуса використано метод Рермана із формуванням 

та відшаруванням вестибулярного трапецієподібного слизовоокістного клаптя, його 

мобілізацією та зашиванням рани наглухо. Післяопераційні рекомендації, локальна 

та загальна медикаментозна терапія, терміни зняття швів були такими ж як і в інших 

клінічних групах. 

Клінічний огляд пацієнтів після пластик ГП ОАС проводили на 3-тю добу 

після втручання та на 10-ту добу в момент зняття швів, а також через 180 діб при 

контрольному огляді. Больові відчуття у післяопераційній ділянці оцінювали за 

візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) інтерпретуючи результати у балах від 1 до 10 

впрдовж 10 діб. Набряк обличчя оцінювали за методикою G. Arakeri (2013), згідно 

якої відносну зміну розмірів обличчя трактували як величину набряку у відсотках до 

втручання, на 3-тю та 10-ту добу після операції. Локальну термометрію в ділянці 

пластики здійснювали за допомогою електронного термометра до операції, на 3-тю 

та 10-ту добу після втручання. 

Оцінювання впливу стоматологічного статусу пацієнтів на якість життя 

проводилась за допомогою стандартизованого опитувальника OHIP-14 впродовж 10 

діб після втручання. Результати опитувальника інтерпретували як кількісну 

характеристику пов’язаної із стоматологічним статусом якості життя пацієнтів 

загалом шляхом сумування балів – відповідей на всі запитання кожного конкретного 

дня – від 0 до 56. Тобто, чим більшою була сума балів тим більш вираженим був 

негативний вплив стоматологічного стану на якість життя пацієнта. Добу, коли 

показники якості життя статистично достовірно не відрізнялась (р>0,05) від 

доопераційних значень вважали терміном відновлення певного показника якості 

життя. 

Через 180 діб після втручання глибину присінку вимірювали за допомогою 

градуйованого інструмента із гумовим обмежувачем у мм, а ширину прикріплених 

ясен – пародонтологічним зондом у мм. 

Вимірювання висоти, ширини та площі поперечного перерізу альвеолярного 

відростка здійснювали на зрізах комп’ютерних томограм за допомогою відповідного 

програмного забезпечення у мм та мм
2
 через 180 діб після пластики ороантральних 

сполучень. 

Статистичне опрацювання матеріалів проводили за допомогою комп‘ютерної 

програми Statistica 8.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. З метою доверифікаційної 

діагностики хронічних продуктивних процесів ВЩС визначено коефіцієнт асиметрії 
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пневматизації (КАП) ВЩС у пацієнтів із однобічними та двобічними хронічними 

верхньощелепними синуситами, а також у пацієнтів без патології придаткових пазух 

носа. На основі опрацювання 96 обстежень встановлено, що у пацієнтів без 

патології верхньощелепних синусів КАП становить у середньому 3,6±0,35%. В той 

час як у пацієнтів із однобічним хронічним верхньощелепними синуситом цей 

показник складає 55,4±3,52%, а у хворих із двобічним процесом – 28,4±6,29%, що в 

обох випадках значуще (p<0,01) відрізняється від показників пацієнтів без патології 

ВЩС. Отримані результати дозволяють констатувати, що у пацієнтів як із 

двобічним так і однобічним продуктивним ураженням ВЩС рентгенологічні зміни 

просвіту синуса можуть бути виражені у числовому еквіваленті у вигляді таких 

показників як індекс пневматизації (ІП) та коефіцієнт асиметрії пневматизації 

(КАП). 

Для підвищення об’єктивності інтерпретації результатів діафаноскопічного 

обстеження використано коефіцієнт асиметрії світлопровідності (КАС) ВЩС. З 

метою вивчення взаємозв’язку між значеннями КАП та КАС проведено 

кореляційно-регресійний аналіз 96 результатів обстежень пацієнтів із патологією та 

без патології верхньощелепних синусів. Встановлено, що між аналізованими 

показниками існує достовірний (p<0,05) сильний прямий кореляційний зв'язок (r= 

+0,96). Отримане значення коефіцієнту Фішера 1058,3 вказує на те, що дана модель 

є достовірною на 99,9% (p<0,001). Водночас значення коефіцієнту детермінації R
2
= 

0,918 вказує на те, що прогнозування середнього значення КАП на 91,8% залежить 

від значення КАС, а на 8,2% залежить від інших чинників, які не були включені у 

регресійну модель. Ідентична математична модель та коефіцієнт детермінації 

виражають залежність КАС від КАП із такою ж високою достовірністю (p<0,001). 

За повідомленнями літератури у пацієнтів із безсимптомним одонтогенним 

верхньощелепним синуситом при видаленні періодонтитного зуба перфорація дна 

верхньощелепного синуса виявляється в 64,3% (Бускина А. В., 2000). Частота 

ускладнень чи рецидивів після пластики ороантрального сполучення при відсутності 

клінічних ознак верхньощелепного синуситу сягає 22% (Бирюлев А. А., 2012). Тому 

пошук альтернативного скринінгового методу доверифікаційної діагностики 

хронічних продуктивних процесів ВЩС є актуальним питанням сучасної 

стоматології (Mahmood U., 2017). Таким методом може бути запропонований 

автором вдосконалений метод діафаноскопії ВЩС. Результати проведених 

досліджень дозволяють констатувати його інформативність як першого кроку серед 

додаткових обстежень для виключення продуктивної патології ВЩС. На 

запропонований спосіб діагностики отримано патент України на корисну модель 

№89322 «Спосіб діагностики однобічних гіперпластичних процесів у 

верхньощелепних синусах». 

На підставі обстеження 41 пацієнта із перфорацією верхньощелепного синуса, 

що виникла внаслідок операції видалення зуба встановлено, що найчастіше 

післяекстракційні ороантральні сполучення виникають внаслідок видалення перших 

молярів верхньої щелепи, що складає 68,29±7,27% від усіх випадків. Перфорації 

викликані видаленням других і третіх молярів, а також других премолярів 

спостерігаються значно рідше та становлять 21,95±6,46%, 2,44±2,41% та 7,32±4,07% 
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відповідно. У 75,61±6,71% (31 випадок) сполучення із ВЩС утворюється через 

лунку лише піднебінного кореня. Враховуючи перфорації, що виникли із 

поєднанням лунок піднебінного та щічних коренів ця цифра зростає майже до 95% 

випадків. Отримані результати підтверджуються повідомленнями із сучасних 

літературних джерел (Del Rey-Santamaria M., 2006; Ram H., 2016; Jang J. K., 2017). 

Для вивчення процесу загоювання та стану м’яких і твердих тканин у хворих 

після пластики гострих післяекстракційних ороантральних сполучень було залучено 

41 пацієнта, які поділені на три клінічні групи залежно від методики проведених 

хірургічних втручань. У всіх пацієнтів, що були залучені до дослідження не 

спостерігалось нагноєння операційної рани, розходження її країв, рецидиву 

ороантрального сполучення чи інших ускладнень, які могли б свідчити про 

неуспішність проведеного хірургічного лікування. Це дозволяє констатувати 

клінічну ефективність запропонованих методик пластики гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень як альтернативи до широко вживаних 

способів усунення перфорацій місцевими тканинами. 

Оцінку больових відчуттів у пацієнтів після пластики ГП ОАС у клініці 

визначали користуючись візуально-аналоговою шкалою. До хірургічного втручання 

рівень болю у пацієнтів 1-ї, 2-ї та 3-ї груп статистично не відрізнявся (p>0,05). На 

наступну добу після втручання у пацієнтів групи порівняння рівень больових 

відчуттів становив 6,53±0,27 балів, що більше ніж вдвічі перевищує цей показник у 

групі 1 та 2 (2,86±0,23 та 2,58±0,15 балів відповідно; p<0,001). На третю та десяту 

добу у пацієнтів першої та другої груп рівень больових відчуттів не відрізнявся від 

доопераційного (p>0,05). Натомість у групі 3 на третю післяопераційну добу хворі 

відзначали больові відчуття інтенсивністю в середньому 3,07±0,18 балів, що 

достовірно відрізняється від доопераційного рівня (p<0,01). На 10 добу пацієнти усіх 

груп не скаржились на больові відчуття, а саме 0,00 балів у 1-ій та 2-ій групах і 

0,07±0,07 балів у групі 3 (p>0,05). Такі результати вказують на зв'язок між об’ємом 

операційної травми та вираженістю больових відчуттів у хворих після пластики ГП 

ОАС, що підтверджується аналогічними висновками у публікаціях авторів, які 

здійснювали оцінку больових відчуттів після хірургічних втручань на альвеолярних 

відростках щелеп (Parmigiani-Izquierdo J. M., 2013; Badenoch-Jones E. K., 2016; 

Brignardello-Petersen R., 2017). 

Перед операцією середні розміри обличчя у хворих усіх трьох груп не 

відрізнялись між собою (р>0,05). На третю добу після втручання у пацієнтів групи 

порівняння (група 3) спостерігали значний (р<0,001) набряк тканин обличчя, що 

складав 8,31±0,34%, в той час як у основних групах 1 і 2 розмір обличчя 

статистично значуще не відрізнявся від доопераційного (р>0,05). На 10-ту добу у 

пацієнтів третьої групи набряк зменшився більш ніж втричі та становив 2,48±0,43%, 

що є статистично значущим (р<0,001) порівняно із доопераційними розмірами 

обличчя, в той час як у пацієнтів першої та другої груп набряк був відсутній 

(p>0,05). Як свідчать отримані результати, пластика ГП ОАС методом Рермана, що 

передбачає формування трапецієподібного слизово-окістного клаптя шляхом 

проведення додаткових вертикальних розрізів та відшаруванням м’яких тканин 

альвеолярного відростка, супроводжується появою вираженого післяопераційного 
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набряку, що відображається у збільшенні розмірів обличчя пацієнтів. Цей показник 

значно перевищує отримані у 1-й та 2-ій групах результати, де як абсолютний так і 

відносний приріст розміру обличчя практично відсутній (p>0,05). Такі результати 

перегукуються із подібними дослідженнями (Gao Y., 2014; Mozzati M., 2014; 

Piersanti L., 2014) та підтверджують загальноприйняту тезу про те, що набряк м’яких 

тканин в ділянці хірургічної операції пов'язаний із травматичністю та об’ємом 

самого втручання. 

Визначення локальної температури тканин у ділянці втручання засвідчило, що 

перед операцією середні значення температури у хворих трьох досліджуваних груп 

не відрізнялись між собою (р>0,05). У пацієнтів третьої групи, що слугувала групою 

порівняння, на третю добу після втручання спостерігали місцеву гіпертермію до 

37,49±0,10°С, що відрізнялось від доопераційного (р<0,001) із подальшою 

нормалізацією до 35,86±0,09°С на десяту добу. У цей же час у пацієнтів першої та 

другої основних груп температура в ділянці втручання статистично значуще 

(р>0,05) не відрізнялась від доопераційного рівня як на 3-тю так і на 10-ту добу 

спостереження. Такі результати свідчать про менший об’єм фізіологічної запальної 

реакції у відповідь на операційну травму при використанні запропонованих автором 

методик у порівнянні із методом Рермана, що був застосований у пацієнтів групи 

порівняння. Отримані результати відповідають сучасним уявленням про вплив 

травматичності втручання на перебіг процесів загоювання тканин в ділянці операції 

(Gao Y., 2014; Mozzati M., 2014; Piersanti L., 2014). 

Визначений за допомогою опитувальника OHIP-14 загальний показник якості 

життя пацієнтів та його окремі складові статистично не відрізнялись між основними 

групами та групою порівняння (р>0,05) у доопераційному періоді. Результати 

оцінки зміни показників якості життя пацієнтів після пластики гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень засвідчують статистично значуще 

(р<0,01) погіршення як загального показника якості життя так і окремих його 

складових у ранньому післяопераційному періоді у всіх групах пацієнтів. Тенденція 

до збільшення загального показника якості життя у першу добу характерна як у 

основних групах так і в групі порівняння (23,36±0,80, 24,42±0,69 та 36,67±1,27 балів 

у 1, 2 та 3 групах відповідно у порівнянні із 4,14±0,51, 4,00±0,54 та 3,93±0,50 балів 

перед втручанням; p<0,001). Абсолютні значення загального показника якості життя 

на першу добу у третій групі (36,67±1,27 балів) майже у 1,5 рази перевищують 

аналогічні у групі 1 та 2 (23,36±0,80 та 24,42±0,69 балів відповідно; p<0,001). При 

попарному порівняні першої із третьою та другої із третьою груп спостерігають 

статистично значущу різницю як між загальними показниками якості життя так і 

при зіставленні кожної із окремих його складових (р<0,01). На нашу думку це 

пов’язано із тим, що пластика ороантральних сполучень методом Рермана, яка була 

використана у пацієнтів групи порівняння, передбачає створення додаткових 

розрізів та проведення відшарування окістя з метою формування трапецієподібного 

клаптя, його подальшу мобілізацію та вестибулярне зміщення, що зумовлює 

вивільнення медіаторів запалення, які спричинюють розвиток післяопераційного 

болю та набряку. Це, в свою чергу, є одними із основних факторів погіршення якості 

життя пацієнтів (Deepti C., 2009). 
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Серед окремих показників, що є складовими поняття загального показника 

якості життя найбільшу різницю значень відзначають у суб’єктивних показниках 

порушення функції у першу післяопераційну добу – 4,33±0,19 балів у третій групі та 

2,07±0,32 та 2,00±0,25 балів у першій і другій групах відповідно. Найбільш 

імовірним поясненням є те, що метод пластики, використаний у пацієнтів 3 групи 

передбачає коронкове зміщення слизово-окісного клаптя, яке спричинює значне 

зменшення присінку ротової порожнини та, як наслідок, мобільності щоки. Це 

спонукає пацієнтів до значного обмеження амплітуди рухів під час прийому їжі та 

спілкуванні. Наведені результати дозволяють припустити, що використання 

хірургічних методик, які передбачають мінімізацію операційної травми та зміни 

будови присінку ротової порожнини сприяє зменшенню післяопераційного 

дискомфорту та порушення функції вже на першу добу після хірургічного 

втручання. 

У групі порівняння повернення суб’єктивних показників якості життя до 

значень, які спостерігались у передопераційному періоді відбулось на 5 – 7 добу, 

залежно від показника. Зокрема, загальний показник якості життя – на 7 добу після 

хірургічного втручання (4,07±0,62 балів проти 3,93±0,50 балів до операції, в той час 

у основних групах загальний показник якості життя та 6 із 7 його складових 

статистично значуще (р>0,05) не відрізнялись від доопераційних вже на 4 добу, а 

суб’єктивний показник інвалідності – на 3 добу після втручання (0,64±0,17 та 

0,50±0,15 балів у першій та другій групах у порівнянні із 0,43±0,17 і 0,50±0,19 балів 

відповідно перед втручанням). Швидке відновлення таких суб’єктивних показників 

як показник психологічного дискомфорту, психологічної обмеженості та соціальної 

обмеженості у пацієнтів основних груп переконливо свідчать про те, що 

психоемоційна сфера людини та її соціальна відкритість невід’ємно пов’язана із 

відновленням фізіологічного стану тканин щелепно-лицевої ділянки. 

Отримані результати перегукуються із іншими дослідженнями, що присвячені 

хірургічним втручанням у ділянці альвеолярних відростків щелеп (Deepti C., 2009; 

Lindeboom J. A., 2010; Adeyemo W. L., 2012; Batinjan G., 2014; Ibikunle A. A., 2016) 

та свідчать про те, що операційна травма порівняно невеликого об’єму у щелепно-

лицевій ділянці супроводжується вираженим впливом на суб’єктивне сприйняття 

свого стану пацієнтами. Терміни відновлення фізичної, емоційної та соціальної 

активності після пластики ГП ОАС можуть бути використані поряд із об’єктивними 

показаннями як один із вагомих факторів вибору методу лікування, а також, без 

сумніву, знаходить своє відображення у оцінці якості наданої допомоги пацієнтам. 

Перед операцією середні показники глибини присінку ротової порожнини у 

хворих трьох досліджуваних груп не відрізнялись між собою (р>0,05). У пацієнтів 

першої та другої груп не спостерігається статистично значущої зміни глибини 

присінку ротової порожнини (р>0,05) на момент контрольного огляду через 180 діб 

після втручання. Натомість у пацієнтів групи порівняння середнє зменшення цього 

показника становить 24,40±1,81% (4,27±0,33 мм), що істотно відрізняється (р<0,001) 

від таких у групах 1 та 2 (0,29±0,13мм/1,73±0,77% та 0,33±0,14мм/1,78±0,76% 

відповідно). Такі результати засвідчують вагому перевагу запропонованих методик 

перед класичною операцією пластики ороантральних сполучень трапецієподібним 
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вестибулярним клаптем у зв’язку із значним впливом останньої на морфологію 

м’яких тканин альвеолярного відростка в ділянці втручання, що підтверджується 

низкою присвячених вказаній проблемі публікацій (Visscher S. H., 2010; Batra H., 

2010; Motamedi М., 2016). 

Результати вимірювань ширини прикріплених ясен до хірургічного втручання 

у пацієнтів усіх трьох груп не відрізнялись між собою (р>0,05) та становили в 

середньому від 4,33±0,22 мм до 4,64±0,17 мм. На момент контрольного огляду через 

180 діб у пацієнтів групи порівняння ширина прикріплених ясен зменшилась на 

90,44±3,23% до 0,40±0,13 мм, що майже в десятеро перевищує показники у 

пацієнтів першої та другої груп (р<0,001), де відносна зміна становила 9,05±2,95% 

та 8,75±3,15% та істотно не відрізнялась між групами (р>0,05). Зниження рівня 

прикріплених ясен менше 2 мм вважається вагомим фактором ризику розвитку 

локальних запальних змін у м’яких тканинах АВ (Pranskunas M., 2016), що вказує на 

важливість прийняття до уваги майбутньої морфології ясен під час планування 

пластики ороантральних сполучень. 

На комп’ютерних томограмах в день втручання та через 180 діб вимірювали 

висоту, ширину та площу поперечного перерізу АВ. Результати проведеного 

дослідження засвідчують значне зменшення усіх геометричних характеристик 

альвеолярного відростка ВЩ через 180 діб після закриття післяекстракційного 

ороантрального сполучення (р<0,001). Так, середня висота АВ зменшилась на 

30,8±2,83%, а ширина – на 36,5±1,37%. Найбільш виражених змін зазнала площа 

поперечного перерізу АВ, яка зменшилась більше ніж вдвічі (-54,8±2,24%; p<0,001) 

порівнюючи із вихідним значенням. Аналізуючи зміну висоти АВ шляхом 

попарного порівняння величини абсолютної та відносної втрати у основних групах 

(група 1 – 1,1±0,29мм/12,1±3,67%, група 2 – 1,1±0,14мм/15,4±0,69%) до групи 

порівняння (група 3 – 2,2±0,26мм/30,8±2,83%) спостерігали приблизно вдвічі більшу 

атрофію АВ у групі де був використаний метод Рермана, що підтверджується 

статистичною значущістю різниці між показниками (р<0,01 для абсолютної зміни та 

р<0,001 для відносної). Ширина АВ протягом періоду спостереження також 

зазнавала змін у неоднаковому розмірі. Так, у групах 1 і 2 вона становила приблизно 

¾ від початкових значень (група 1 -2,2±0,36мм/18,1±2,74%, група 2                                        

-2,9±0,09мм/22,5±0,84%; p<0,001), а у групі порівняння зменшилась більше ніж на ⅓ 

(група 3 -4,6±0,17мм/36,5±1,37%; p<0,001). Зміна площі поперечного перерізу АВ 

була вираженою найбільше як у основних групах так і у групі порівняння. Як 

бачимо із отриманих результатів, у групі 3 втрата площі (50,3±5,50мм
2
/54,8±2,24%) 

була майже втричі більшою, ніж у першій основній групі 

(16,7±2,44мм
2
/20,0±2,42%), та, з невеликим перебільшенням, вдвічі масштабнішою, 

ніж у другій основній групі (27,8±2,93 мм
2
/28,8±0,73%). 

Проведене дослідження доповнює сучасні наукові погляди на проблему 

загоювання тканин після хірургічного усунення ГП ОАС. Зокрема, вивчені з точки 

зору профілактики післяекстракційної атрофії якості колагену як фактора 

стабілізації кров’яного згустка, біологічної матриці для формування новоутвореної 

тканини та бар’єру як невід’ємної складової прийомів керованої тканинної 

регенерації (Kunert-Keil C., 2015; Crespi R., 2017; Maiorana С., 2017) так само 
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властивості PRF, як екстракту усіх елементів периферичної крові, дія яких 

спрямована на сприяння регенерації тканин та покращення процесу загоювання 

(Agrawal A. A., 2017), доцільно використовувати для зменшення впливу операції 

пластики перфорацій ВЩС на кількісно-якісні характеристики альвеолярного 

відростка щелепи. Використання цих препаратів під час операції пластики гострих 

післяекстракційних ОАС у поєднанні із переосмисленням хірургічного підходу в бік 

максимальної атравматичності втручання йдуть в ногу із сучасними поглядами на 

спосіб вирішення актуальних проблем загоювання післяекстракційних лунок та 

усунення перфорацій ВЩС (Cardaropoli D., 2012; Shah М., 2014; Barone A., 2015; 

Kapustecki M., 2016; Assad М., 2017; Ana B. Castro, 2017; Bilginaylar K., 2017). 

Таким чином, результати дослідження дозволяють констатувати 

інформативність методу доверифікаційної діагностики хронічних продуктивних 

процесів ВЩС шляхом вимірювання асиметрії світлопровідності синусів за 

запропонованою методикою.  

Як свідчать отримані результати, проведення пластики перфорацій ВЩС за 

запропонованими малоінвазивними методиками із викристанням колагенових 

конуса та мембрани або збагаченого тромбоцитами фібрину дозволяє помітно 

зменшити ступінь втрати кількісних і якісних морфологічних характеристик твердих 

і м’яких тканини альвеолярного відростка у післяопераційній ділянці, а також 

значно полегшити перебіг раннього післяопераційного періоду у пацієнтів після 

таких втручань. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено наукове обґрунтування і практичне 

вирішення актуального завдання сучасної амбулаторної хірургічної стоматології – 

вдосконалення алгоритму надання допомоги пацієнтам із гострими 

післяекстракційними ороантральними сполученнями, яке полягало у вивченні 

клініко-статистичної характеристики патології і ґрунтувалось на розпрацюванні 

вдосконалених скринінгових методів діагностики показів до одномоментного 

пластичного закриття сполучень та пропозиції нових малоінвазивних методик його 

проведення. 

1. Аналіз частоти виникнення та структури післяекстракційних 

ороантральних сполучень підтверджує переважання перфорацій викликаних 

видаленням першого моляра верхньої щелепи (68,29±7,27% усіх спостережень), а 

також те, що більшість сполучень виникає через лунки піднебінних коренів усіх 

видалених зубів (75,61±6,71%), а частота перфорації ВЩС через поєднання лунок 

піднебінного і щічних коренів сягає майже 95% випадків. 

2. Встановлено, що методика модифікованої діафаноскопії, яка полягає у 

інтерпретації результатів вимірювання коефіцієнту асиметрії світлопровідності 

верхньощелепних синусів може бути використана із метою доверифікаційної 

діагностики хронічних продуктивних процесів ВЩС, оскільки, згідно отриманих 

результатів, асиметрія світлопровідності на 91,8% пов’язана із наявністю патології 

ВЩС, яка може бути підтвердженою рентгенологічно, та лише на 8,2% від інших 

чинників. 
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3. Запропоновані методики усунення гострих післяекстракційних 

ороантральних сполучень із використанням колагенових конуса та мембрани або 

«корка» і мембрани, приготованих зі збагаченого тромбоцитами фібрину без 

мобілізації вестибулярного слизовоокістного клаптя є ефективним способом 

невідкладної пластики вказаних дефектів і можуть бути використані у практиці 

хірурга-стоматолога, що ґрунтується на їх клінічній результативності та відсутності 

післяопераційних ускладнень чи рецидивів сполучення у всіх пацієнтів основних 

клінічних груп дослідження. 

4. Порівняння показників перебігу раннього післяопераційного періоду у 

хворих після хірургічного усунення гострих післяекстракційних ороантральних 

сполучень статистично достовірно засвідчує перевагу запропонованих методик 

пластики із використанням колагенового конуса та мембрани або збагаченого 

тромбоцитами фібрину через низку об’єктивних та суб’єктивних критеріїв, таких як 

різницю у рівнях больових відчуттів (6,53±0,27балів у групі порівняння та 2,86±0,23 

і 2,58±0,15 балів у основних групах 1 і 2 відповідно на 1-шу добу після втручання; 

p<0,001), післяопераційного набряку (8,31±0,34%; p<0,001 у 3-ій групі, тоді як у 

основних групах розмір обличчя не відрізнявся від доопераційного (р>0,05)), 

локальної гіпертермії (37,49±0,10°С у групі порівняння та 35,86±0,08°С і 

35,86±0,07°С балів у основних групах 1 і 2 відповідно на 3-тю добу після втручання; 

p<0,001) та термінів відновлення показників пов’язаної із стоматологічним 

здоров’ям якості життя (на 4-ту добу після втручання у пацієнтів 1-ої та 2-ої груп і 

на 7-му добу у пацієнтів групи 3). 

5. Використання малоінвазивних методик дозволяє достовірно покращити 

морфо-функціональний стан м’яких та твердих тканин у ділянці втручання, таких як 

глибина присінка (24,40±1,81% у групі 3 та 1,73±0,77% і 1,78±0,76% у групах 1 і 2 

відповідно), ширина прикріплених ясен (90,44±3,23% у групі 3 та 9,05±2,95% і 

8,75±3,15% у групах 1 і 2 відповідно) та розміри альвеолярного відростка верхньої 

щелепи (54,8±2,24% у групі 3 та 20,0±2,42% і 28,8±0,73% у групах 1 і 2 відповідно 

по площі поперечного перерізу АВ). 
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АНОТАЦІЯ 

Сороківський І. С. Усунення гострих післяекстракційних ороантральних 

сполучень із використанням сучасних біоматеріалів для керованої тканинної 

регенерації. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 – 

стоматологія. – Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького МОЗ України, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена розпрацюванню нових методик пластики 

гострих післяекстракційних ороантральних сполучень, дослідженню особливостей 

перебігу післяопераційного періоду та процесів репарації тканин альвеолярного 

відростка після їх проведення, а також удосконаленню методики трансілюмінації 

ВЩС для доверифікаційної діагностики продуктивних змін у них. 

Використовуючи кореляційно-регресійний аналіз результатів обстежень 96 

пацієнтів із патологією та без патології ВЩС встановлено, що між коефіцієнтом 

асиметрії пневматизації (КАП), який обчислювався на основі променевих методів 

обстеження ВЩС, та коефіцієнтом асиметрії світлопровідності, який визначався за 
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власною методикою, існує достовірний сильний прямий кореляційний зв'язок. 

Проведені обчислення вказують на те, що дана модель є достовірною на 99,9% та 

прогнозування середнього КАП на 91,8% залежить від значення КАС, а на 8,2% 

залежить від інших чинників, які не були включені у регресійну модель. Такі 

результати дозволяють констатувати інформативність запропонованої методики як 

першого кроку серед додаткових обстежень для виключення продуктивної патології 

ВЩС. 

На підставі обстеження 41 пацієнта після пластики гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень у ранньому післяопераційному 

періоді статистично достовірно встановлено перевагу запропонованих методик на 

основі різниці значень больових відчуттів, післяопераційного набряку, локальної 

гіпертермії та термінів відновлення показників якості життя пов’язаної зі 

стоматологічним здоров’ям. Ґрунтуючись на вимірюваннях глибини присінку рота, 

ширини прикріплених ясен, висоти, ширини та площі поперечного перерізу 

альвеолярного відростка у 41 пацієнта, яким проводили хірургічне усунення 

ороантральних сполучень, у віддалені терміни спостереження встановлено значуще 

меншу втрату морфологічних характеристик м’яких та твердих тканин в ділянці 

хірургічного втручання. 

Ключові слова: ороантральне сполучення, пластика сполучення, перебіг 

післяопераційного періоду, трансілюмінація верхньощелепних синусів, 

ремоделювання тканин альвеолярного відростка. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сорокивский И. С. Устранение острых послеэкстракционных 

ороантральных сообщений с использованием современных биоматериалов для 

направленой тканевой регенерации. – На правах рукописи. Диссертация на 

соискание научной степени кандидата медицинских наук (доктора философии) по 

специальности 14.01.22 – стоматология. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Даниила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена разработке новых методик пластики острых 

послеэкстракционных ороантральных сообщений, исследованию особенностей 

течения послеоперационного периода и процессов репарации тканей альвеолярного 

отростка после их проведения, а также совершенствованию методики 

трансиллюминации ВЧС для доверификационной диагностики продуктивных 

изменений в них. 

Корреляционно-регрессионный анализ 96 результатов обследований 

пациентов с патологией и без патологии ВЧС позволил установить, что между 

коэффициентом асимметрии пневматизации (КАП), который исчислялся на основе 

лучевых методов обследования ВЧС, и коэффициентом асимметрии 

светопроводимости (КАС), который определялся по собственной методике, 

существует достоверная сильная прямая корреляционная связь. Проведенные 

вычисления показывают, что данная модель является достоверной на 99,9% и 

прогнозирование среднего КАП на 91,8% зависит от значения КАС, а на 8,2% 

зависит от других факторов, которые не были включены в регрессионную модель. 
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Такие результаты позволяют констатировать информативность предложенной 

методики как первого шага среди дополнительных обследований для исключения 

продуктивной патологии ВЧС. 

На основании обследования 41 пациента после пластики острых 

послеэкстракционных ороантральных сообщений в раннем послеоперационном 

периоде статистически достоверно установлено преимущество предложенных 

методик по ряду объективных и субъективных критериев, таких как разница в 

уровнях болевых ощущений, послеоперационного отека, локальной гипертермии и 

сроков восстановления показателей связанного со стоматологическим здоровьем 

качества жизни. Основываясь на измерениях глубины преддверия рта, ширины 

прикрепленной десны, высоты, ширины и площади поперечного сечения 

альвеолярного отростка у 41 пациента, которым проводили хирургическое 

устранение ороантральных сообщений, в отдаленные сроки наблюдения 

установлена значимо меньшая потеря морфологических характеристик мягких и 

твердых тканей в области хирургического вмешательства. 

Ключевые слова: ороантральное сообщение, пластика сообщения, течение 

послеоперационного периода, трансиллюминации верхнечелюстных синусов, 

ремоделирование тканей альвеолярного отростка. 

 

SUMMARY 

Sorokivskyi I. S. Closure of acute post-extraction oroantral communication 

using modern biomaterials for guided tissue regeneration. – On the rights of the 

manuscript. Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 14.01.22 – dentistry. – Lviv National Medical University named 

after Danylo Halytsky, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018.  

The dissertation is dedicated to the study of peculiarities of postoperative period and 

processes of tissue repair in the alveolar ridge after the closure of acute post-extraction 

oroantral communication, the development of new methods of such treatment, as well as 

the improvement of the transillumination of maxillary sinuses for the verification of the 

productive changes in them. 

To study the correlation between the values of radiological evidence of productive 

pathological changes in the mucous membrane of the maxillary sinus and the asymmetric 

reaction of the pupils to the light stimulus that occurs during the transillumination of the 

sinuses, a correlation-regression analysis of 96 results of examination of patients with 

pathology and without pathology of the sinus was performed. It is established that among 

the analyzed indicators there is a reliable strong direct correlation. The calculations made 

indicate that this model is reliable at 99,9% and that the prediction of the average value of 

the pneumatization asymmetry of the maxillary sinuses by 91,8% depends on the value of 

the coefficient of asymmetry of sinus light conductivity, and 8,2% depends on other 

factors that were not included in the regression model. Such results allow us to establish 

the informativeness of the proposed methodology as the first step among additional 

examinations to exclude the productive pathology of the maxillary sinuses. 

For the study of healing process and the state of soft and hard tissues after the 

closure of oroantral communications we involved 41 patients and divided them into three 
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clinical groups. In the first group (14 patients), the closure was performed according to the 

technique we proposed, using the collagen cone and membrane. Group 2 consisted of 12 

patients, in whom the communication was eliminated by using "clots" and a membrane 

prepared from platelet-rich fibrin (PRF). The third group, which served as a comparison 

group (15 people), consisted of the patients who were undergoing perforation closure with 

a vestibular trapezoidal mucosal ventricular flap. In all patients involved in the study, no 

relapse of the communication or other complications was observed. This allows us to 

establish the clinical efficacy of the proposed methods of closure as an alternative to 

widely used plastics methods by local tissues.  

In the early postoperative period, the advantage of the proposed methods has been 

reliably established with a number of objective and subjective criteria. In particular, the 

definition of the level of pain sensation, the change in face size, which was a quantitative 

expression of postoperative edema, the evaluation of the local tissue temperature in the 

area of intervention showed similar results with severe changes in patients in the third 

group in early postoperative period, while in the first and second groups these changes 

were significantly less in comparison to group 3 (p<0,001). The obtained results confirm 

the advantages of using non-invasive techniques of OAC closure in terms of the response 

of tissues in the area of intervention to the volume of surgical trauma.  

The results of the assessment of changes in the quality of life of patients after the 

closure showed a statistically significant (p<0,01) worsening as a general indicator of 

quality of life and of its components in the early postoperative period in all groups of 

patients. Absolute values of the overall quality of life index for the first day in the third 

group (36,67±1,27 points) were almost 1,5 times higher than those in group 1 and 2 

(23,36±0,80 and 24,42±0,69 points, respectively; p<0,001). In the comparison group, the 

recovery of subjective indicators of quality of life to the values observed in the 

preoperative period occurred on the 7th day after the surgery. At the same time, in the 

main groups, the overall quality of life indicator did not differ significantly (p>0,05) from 

the preoperative ones by the 4th day. The obtained results indicate that the operative 

trauma of a relatively small volume in the maxillofacial area is accompanied by a 

pronounced influence on the subjective perception of their condition by patients and 

demonstrates the advantages of using the proposed methods of plastic surgery as opposed 

to generally accepted ones in terms of the impact on the quality of life of patients in early 

postoperative period. 

Six months after the surgery, a follow-up examination of the patients for 

quantitative and qualitative evaluation of healing and remodeling of soft and hard tissues 

in the postoperative area revealed a number of advantages of using the proposed methods 

of plastic surgery compared to the use of trapezoidal flap. Thus, in patients of the main 

study groups 1 and 2, the mean reduction in the depth of the vestibulum oris in the 

intervention area was statistically insignificant (p>0,05), while in the comparison group 

the depth decreased by 24,40±1,81% (4,27±0,33 mm; p<0,001). The virtually complete 

loss of the attached gingiva in group 3 (90,44±3.23%; p<0,001) is also a significant 

argument in favor of the techniques used in the first and second groups where the width 

loss was 9,05±2,95% and 8,75±3,15% respectively.  
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Despite the fact that tooth extraction is always accompanied by post-extractional 

atrophy of the alveolar ridge, an additional surgical trauma associated with the formation 

of the vestibular mucosal ventricular flap accelerates and increases the volume of bone 

loss. This is evidenced by the results of the conducted studies, which indicate a decrease in 

the height of alveolar process by 30,8±2,83% (p<0,001), a width of 36,5±1,37% (p<0,001) 

and a cross-sectional area of 54,8±2,24% (p<0,001) in the patients in the comparison 

group. While in group 1 the height loss of alveolar process was 12,1±3,67% (p<0,01), the 

width was 18,1±2,74% (p<0,001) and the area of the cross section was 20,0±2,42% 

(p<0,001), and in group 2 these parameters changed by 15,4±0,69% (p<0,001), 

22,5±0,84% (p<0,001) and 28,8±0,73% (p<0,001) respectively. The statistically 

significant difference in paired comparison of the results obtained in group 3 with the 

results in groups 1 and 2 (p<0,001 for all criteria) suggests that the proposed methods of 

oroantral communication closure have a significantly less negative effect on bone tissue 

remodeling processes in post-extraction sockets, which is demonstrated by substantially 

smaller amounts of bone loss in long-term examination.  

Key words: oroantral communication, closure of communication, postoperative 

period, transillumination of maxillary sinus, remodeling of tissues of alveolar process. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АВ – альвеолярний відросток 

ВЩС – верхньощелепний синус 

ГП ОАС – гостре післяекстракційне ороантральне сполучення 

ІП – індекс пневматизації 

КАП – коефіцієнт асиметрії пневматизації 

КАС – коефіцієнт асиметрії світлопровідності 

ОАС – ороантральне сполучення 

OHIP (oral health impact profile) – якість життя, пов’язана із стоматологічним 

здоров’ям 

PRF (pletelet reach fibrin) – збагачений тромбоцитами фібрин 


