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Актуальність теми

Незважаючи на значне підвищення якості стоматологічної допомоги в 

медичних установах, оснащених сучасним обладнанням, новітніми 

матеріалами і технологіями, кількість госпіталізованих з різними формами 

одонтогенного гаймориту щорічно збільшується на 1,5-2% і не має тенденції до 

зниження.

Однією з причин збільшення числа хронічних гайморитів більш ніж в З 

рази за останні 10 років є почастішання випадків потрапляння в 

верхньощелепний синус сторонніх тіл (пломбувальний матеріал, корінь зуба, 

уламки коронок зубів) і перфорація дна пазухи внаслідок стоматологічних 

маніпуляцій.

Про переважання причин, пов'язаних зі стоматологічними 

маніпуляціями, свідчить виявлення перфорації дна гайморової пазухи після 

видалення дистальної групи зубів верхньої щелепи у 91,7% госпіталізованих з 

приводу вехньощелепного синуситу. На перфорацію нижньої стінки 

гайморової пазухи як на причину виникнення запалення в синусі вказує 

близько 41,2% хворих на гайморит.

Різноманіття топографо-анатомічних особливостей будови 

верхньощелепного синуса і місцевих проявів гаймориту на тлі перфорації дна 

гайморової пазухи диктує необхідність використання різних хірургічних 

способів усунення ороантрального сполучення, найбільш придатних для 

конкретних клінічних випадків.



Більшість методів хірургічного лікування ороантрального сполучення, 

описаних в публікаціях минулих років, мас на меті ізоляцію гайморової пазухи 

від порожнини рота. В умовах сучасних вимог медицини і очікувань пацієнтів 

від проведеного лікування цього недостатньо.

Крім ізоляції гайморової пазухи від порожнини рота, необхідно створити 

умови для повноцінної ортопедичної реабілітації даної групи пацієнтів і 

забезпечення достатньої якості життя.

Виходячи з цього, хірургічне лікування ороантрального сполучення має 

вирішувати такі завдання:

1. Надійно ізолювати синус від порожнини рота.

2. Відновити фізіологічний стан тканини синуса і порожнини рота в 

ділянці дефекту альвеолярного відростка.

3. Виключити зсув анатомічних утворень і мінімізувати рубцеву 

деформацію м'яких тканин в ділянці втручання при надмірно радикальних 

методах хірургічного лікування.

4. Сприяти відновленню пошкодженої кісткової тканини в ділянці 

перфорації з метою можливої в подальшому дентальної імплантації.

5. Попереджати можливість розвитку рецидиву перфорації.

Перераховані факти свідчать про високий ступінь актуальності обраного

автором напрямку дослідження.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій та їх достовірність.

Дисертаційна робота Сороковського І.С. «Усунення гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень з використанням сучасних 

біоматеріалів для керованої тканинної регенерації» виконана відповідно до 

плану науково-дослідної роботи кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького і є фрагментом наступних науково-дослідних робіт:



1. «Оптимізація діагностично-лікувального процесу хворих з кістковими і 

м'якотканинними дефектами і деформаціями різної етіології, травматичними і 

запальними пошкодженнями щелепно - лицевої ділянки» № держреєстрації 

011011008228, шифр: 10.01.001.10.

2. «Пошук, впровадження та шляхи удосконалення методів діагностики і 

лікування запальних, травматичних процесів, дефектів і деформацій 

щелепно-лицевої ділянки» № 0115Ш00046, шифр: 10.01.001.15.

Дисертаційну роботу виконано на підставі аналізу клінічного матеріалу, 

заснованого на результатах обстеження, вивчення патогенезу, диференціальної 

діагностики, методів лікування 96 хворих, які перебували на стаціонарному 

лікуванні у відділенні щелепно-лицьової хірургії Львівської обласної клінічної 

лікарні з 01.01.2011 р. до 01.09.2017 р.

У тому числі без патології верхньощелепного синуса - 43 пацієнта, з 

одностороннім продуктивним ураженням верхньощелепного синуса - 49 

пацієнтів і 4 пацієнта з двосторонніми верхньощелепними синусами.

Метою даного дослідження було підвищення ефективності хірургічного 

лікування гострих післяекстракційних ороантральних сполучень шляхом 

вдосконалення доверифікаційної діагностики протипоказань до їх пластичного 

закриття і розробки малоінвазивних методик проведення оперативних 

втручань.

Для досягнення цієї мети автором визначені 5 завдань, які сформовані 

чітко і конкретно. Використані методики діагностики, лікування і обробки 

отриманих результатів адекватні поставленим завданням дисертаційної 

роботи, об'єм клінічних досліджень достатній і дозволяє отримати достовірні 

результати.

Наукові положення, висновки і практичні рекомендації сформовані в 

дисертації на підставі аналізу проведених досліджень, виконаних на високому 

науково-методичному рівні, логічно обгрунтовані, об'єктивні і виходять з 

матеріалів дисертаційної роботи.



Наукова новизна результатів досліджень.

Автором встановлена достовірний сильний прямий кореляційний зв'язок. 

Проведені дослідження вказують на те, що запропонована модель є 

достовірною, а прогнозування середнього коефіцієнта асиметрії пневматізаціі 

на 91,8% залежить від значення коефіцієнта асиметрії світлопровідності.

Доведено клінічну ефективність розроблених малоінвазивних хірургічних 

методів усунення гострих післяекстракційних ороназальних сполучень, 

підтверджених успішним відновленням тканини альвеолярного відростка 

верхньої щелепи у всіх прооперованих пацієнтів.

Доповнені наукові дані щодо суб'єктивного сприйняття пацієнтами 

перебігу раннього післяопераційного періоду після усунення гострих 

ороантрального сполучень. Встановлено достовірно менш виражені зміни 

показань якості життя і більш швидкого відновлення в порівнянні з традиційно 

використовуваними методиками хірургічного лікування.

Грунтуючись на дослідженні рівнів больових відчуттів, ступеня 

післяопераційного набряку та локальної гіперемії доведено достовірно більш 

легкий перебіг раннього післяопераційного періоду у хворих, прооперованих з 

використанням вдосконалених методів хірургічного лікування.

Доповнені наукові дані щодо особливостей відновлення кісткової тканини 

і слизової оболонки альвеолярного відростка після хірургічного усунення 

гострих перфорацій верхньощелепного синуса, які мали місце після видалення 

зубів дистальних відділів верхньої щелепи.

Практичне значення отриманих результатів.

Автором розроблений і впроваджений в практичну охорону здоров'я 

метод доверіфікаційної діагностики хронічних продуктивних процесів 

верхньощелепного синуса шляхом комп'ютерної аналізу реакції зіниці на 

трансімомінацію просвіту синуса світлом видимого спектру. (Патент України 

на корисну модель № 89296 і № 89322)



Удосконалено нові малоінвазивні методики пластики гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень з використанням біоматеріалів 

для спрямованої тканинної регенерації з метою зменшення посляопераційної 

атрофії альвеолярного відростка верхньої щелепи, рубцевої деформації м'яких 

тканин в місці проведення оперативного втручання (Патент України на 

корисну модель № 89295).

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес 

кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького та кафедри 

хірургічної та дитячої стоматології Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет».

Запропонований спосіб діагностики хронічних продуктивних процесів 

верхньощелепного синуса і нової методики хірургічного усунення гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень впроваджений в лікувальну 

роботу відділення щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної 

лікарні, відділенні хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної 

лікарні, відділенні хірургічної стоматології стоматологічного медичного 

центру Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, відділенні щелепно-лицевої хірургії Рівненської центральної 

міської лікарні.

Оцінка змісту дисертаційної роботи

Дисертація викладена на 208 сторінках комп'ютерного набору, з яких 130 

сторінок займає основний зміст роботи і складається з вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів дослідження, трьох розділів результатів 

власних досліджень, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 62 

рисунками та 28 таблицями.

Вступ дисертаційної роботи викладений на 8 сторінках і має всі необхідні 

підрозділи. Зокрема відображена актуальність наукової проблеми, обраної 

автором для дослідження, сформульована його мета і завдання,



визначені предмет і об'єкт дослідження, викладені наукова новизна і практичне 

значення отриманих результатів. Зауважень немає.

Розділ 1. «Післяекстракційні ороантральні сполучення: умови

виникнення, клініка, діагностика, методи їх усунення (огляд літератури)». 

Розділ викладено на 27 сторінках, складається з 7 підрозділів і заснований на 

результатах аналізу 254 джерел літератури.

У розділі 1.1. «Топографо-анатомічні передумови виникнення та 

особливості діагностики одонтогенного верхньощелепного синуситу, автор на 

підставі аналізу літературних джерел робить висновок про те, що в зв'язку з 

особливостями анатомічної будови верхньощелепного синуса видалення 

молярів на верхній щелепі нерідко супроводжується утворенням 

ороантрального сполучення. Частота ускладнень, пов'язаних з помилками 

діагностики при цьому за даними літератури досягає 22%. В свою чергу, 

діагностика стану слизової оболонки верхньощелепного синуса є відправною 

точкою вибору лікувальної тактики при перфорації дна гайморової пазухи. 

Використовувані в даний час методи діагностики мають ряд недоліків, що 

обмежують їх інформативність.

На думку автора дисертації, розробка методу доверіфікаційної 

діагностики хронічних патологічних процесів в верхньощелепному синусі, 

дозволяє до проведення комп'ютерної діагностики визначити характер 

патологічних змін слизової оболонки і уточнити методику наступного 

оперативного втручання.

У підрозділі 1.2. «Післяекстракційні ороантральні сполучення, 

діагностика, класифікація та сучасні методи усунення» автор аналізує 

ефективність використаних методів хірургічного лікування 

післяекстракційних ороантральних сполучень і робить висновок про те, що 

жодна із зазначених методик не передбачає комплексного вирішення проблем, 

які супроводжують утворення післяекстракційних сполучень (попередження 

атрофії кісткової тканини альвеолярного відростка в зоні сполучення, 

зменшення травматичності втручання при незначних розмірах дефекту.



наступна рубцева деформація м'яких тканин в зоні проведеного оперативного 

втручання, використання сучасних матеріалів і технологій, що сприяють 

відновленню пошкоджених тканин.

У розділі 1.3. «Особливості морфофункціональної і клінічної картини 

післяекстракційної атрофії альвеолярного відростка» автор робить висновок 

про те, що зазначений процес є фізіологічним процесом в кістковій тканині у 

відповідь на зміну умов функціонування - втраті механічного навантаження, 

порушень мікроциркуляції і інших явищ, пов'язаних з відсутністю зубів. 

Одним з основних аспектів зниження інтенсивності атрофії кісткової тканини, 

на думку автора, є відмова від формування слизово - окістних клаптів, як 

основного елемента після видалення зуба, що сприяє розвитку атрофії 

кісткової тканини альвеолярного відростка.

У підрозділі 1.4. «Використання кістковопластичних матеріалів з метою 

збереження альвеолярного відростка» автор робить висновок про те, що 

використання кістковопластичних матеріалів є одним з найбільш широко 

використовуваних способів профілактики атрофії кісткової тканини 

альвеолярного відростка. Однак далі автор вказує, що в значній мірі 

можливість використання цієї технології обмежує необхідність ретельної 

ізоляції кісткового матеріалу від вмісту порожнини рота.

У підрозділі 1.5. «Новітні підходи до тканинної інженерії» і 1.6. 

«Використання колагену як біологічної матриці і спрямована тканинна 

регенерація» автор підводить підсумок аналізу даних літератури в плані 

використання стовбурових клітин та колагену як біологічної матриці при 

кістковопластичних втручаннях.

В результаті критичного аналізу даних літератури автор робить висновок 

про те, що післяекстракційне ороантральне сполучення є таким, що найбільш 

часто зустрічається в хірургічній стоматології. При цьому, незважаючи на 

велику кількість способів усунення перфорацій, існує велика кількість 

невирішених задач їх лікування - простоти і доступності методики,



малої інвазивності втручання, прогнозованого перебігу післяопераційного 

періоду і профілактики атрофії кісткової тканини альвеолярного відростка в 

зоні перфорації. Також автор наголошує на необхідності вдосконалення 

методів доверифікаційної діагностики стану верхньощелепного синуса при 

гострій перфорації її дна.

Розділ 2. «Матеріали і методи дослідження». Розділ викладено на 25 

сторінках, ілюстрований 23 рисунками та однією таблицею.

У розділі автор дає характеристику клінічних груп, на підставі обстеження 

та лікування яких побудована дисертаційна робота.

Розділ складається з трьох підрозділів, в яких детально описані 

використані при написанні роботи методи дослідження, способи діагностики та 

статистичної обробки отриманих даних. Зокрема наводиться опис пристрою 

для діафоноскопії, способи визначення ефективності запропонованих методик 

пластики при гострих перфораціях дна гайморової пазухи. Наводиться опис 

запропонованих способів усунення гострої перфорації верхньощелепної 

синуса, методику суб’єктивної оцінки больових відчуттів після проведеного 

оперативного втручання, визначення якості життя стоматологічних хворих з 

використанням опитувальника, визначення глибини передсінку порожнини 

рота в місці оперативного втручання і розміру перфораційного отвору після 

видалення зуба.

Зауважень по розділу немає.

Розділ 3. «Результати визначення діагностичної цінності модифікованого 

методу діафоноскопії для доверіфікаційної діагностики продуктивних процесів 

верхньощелепних синусів».

Розділ викладено на 7 сторінках, складається з 3 підрозділів і ілюстровані 

10 рисунками.

Розділ заснований на результатах дослідження діагностичної можливості 

модифікованої методики діафоноскопії при визначенні деяких показань 

проліферації слизової оболонки гайморової пазухи при гострій перфорації



дна верхньощелепного синуса. У розділі автор робить висновок про те, що 

асиметрія світлопровідності верхньощелепних синусів з високою ймовірністю 

вказує на зміну їх пневматизації за рахунок проліферації слизової оболонки 

верхньощелепного синуса, що може бути визначено як протипоказання до 

виконання пластики при гострій перфорації синуса.

Зауважень до розділу немає.

Розділ 4. «Результати визначення ефективності різних методик пластики 

гострих післяекстракційних ороантральних сполучень і їх впливу на 

протікання раннього післяопераційного періоду.

Розділ викладено на 37 сторінках, ілюстрований 21 рисунком та 20 

таблицями. Складається з 6 підрозділів, в яких послідовно наводяться 

результати визначення розмірів ороантрального сполучення, зокрема в 

залежності від зубів і їх коренів, видалення яких і призвело до утворення 

перфрації, клінічної оцінки стану тканин післяопераційної ділянки у хворих 

після оперативного втручання з приводу гострої перфорації синуса, оцінки 

больових відчуттів у пацієнтів після усунення перфорації, динаміка змін 

показників набряку тканин і місцевої температури в ділянці оперативного 

втручання.

Наведені автором дані дають підстави зробити висновок про високу 

ефективність удосконалених методів усунення гострих ороантральних 

сполучень після видалення зубів верхньої щелепи.

Зауваження. Порядковий номер таблиці у відповідності з діючими 

нормативами оформлення дисертаційних робіт наводиться праворуч від 

таблиці, при цьому назва таблиці наводиться рядком нижче з абзацу.

Розділ 5. «Результати вивчення впливу різних методик пластики гострих 

післяекстракційних ороантральних з'єднань на стан тканин альвеолярного 

відростка».

Розділ викладено на 11 сторінках, ілюстрований 5 рисунками та 5 таблицями. 

Розділ складається з 5 підрозділів, в яких автор наводить результати



визначення змін глибини передсінку порожнини рота, ширини кератинізованих 

ясен, результати визначення втрати висоти і ширини альвеолярного відростка в 

зоні операції і зміни площі поперечного зрізу альвеолярного відростка після 

усунення ороантрального з'єднання. Аналіз наведених результатів дослідження 

дозволяє зробити висновок про позитивний вплив вдосконалених методів 

усунення післяекстракційних дефектів дна гайморової пазухи на досліджувані 

показники.

Зауваження до розділу стосуються оформлення назви таблиць.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження». Розділ викладено 

на 15 сторінках, ілюстрований 3 малюнками і однією таблицею.

У розділі автор наводить дані критичного аналізу результатів 

дисертаційної роботи, порівнюючи їх з даними літератури. На основі 

порівняльної оцінки результатів власних досліджень і даних літератури автор 

робить висновок про те, що проведене дослідження дозволяє зробити висновок 

про високу інформативність методу доверіфікаційної діагностики хронічних 

продуктивних процесів в верхньощелепному синусі, заснована на вимірі 

асиметрії світлопровідних синусів за вдосконаленою методикою. 

Інформативність вдосконаленого методу діагностики підтверджується 

результатами проведеного кореляційно-регресивного аналізу, який вказує на 

достовірний сильний прямий кореляційний зв'язок між показниками асиметрії 

світлопровідності і пневматизаціі верхньощелепного синуса.

Ефективність розроблених малоінвазивних хірургічних методик усунення 

гострих післяекстракційних ороантральних сполучень підтверджується 

достатнім рівнем відновлення тканин альвеолярного відростка у всіх 

прооперованих хворих з використанням колагенового конуса і мембрани, що 

резорбується. Використання матеріалів для спрямованої тканинної регенерації 

дозволяє зменшити травматичність хірургічного усунення дефекту дна 

гайморової пазухи після видалення зубів і запобігає втраті об'єму кісткової 

тканини і рубцеву деформацію слизової оболонки



альвеолярного відростка в місці оперативного втручання.

Висновки дисертаційної роботи повністю вирішують поставлені 

завдання дослідження, містять необхідну цифрову інформацію, яка відображає 

достовірність отриманих результатів. У висновках викладається найбільш 

важливі наукові результати дисертаційної роботи, що відображають новизну 

отриманих результатів та їх значення для практичного використання.

Список використаних джерел складається з бібліографічних посилань на 

254 джерела літератури. В основному, приведені джерела за останні 5-10  

років і безпосередньо стосуються напряму проведених досліджень.

Публікації

За результатами проведених досліджень опубліковано 10 друкованих 

праць в спеціалізованих періодичних рецензованих наукових виданнях 

України, 5 з яких внесені до міжнародних наукометричних баз. Всі основні 

результати дисертаційної роботи повністю опубліковані.

На вдосконалені автором методи діагностики і лікування отримано три 

патенти на корисну модель.

Автореферат повністю відображає основні положення дисертації.

Зауваження, що виникли в ході рецензування роботи, не мають

принципового значення і по суті не впливають на позитивну оцінку

роботи.

У плані дискусії виникли наступні питання до дисертанта:

1. Що, з Вашої точки зору, є основною причиною розвитку гострих 

післяекстракційних ороантральних сполучень при видаленні зубів дистальних 

відділів щелепи?

2. Які найбільш важкі наслідки гострих ушкоджень дна



верхньощелепного синуса після видалення зубів?

3. Чи дозволяє вдосконалена Вами методика діофоноскопії 

диференціювати гострі ексудативні і хронічні гіперпластичні форми 

верхньощелепного синуситу?

Висновок

Дисертаційна робота Сороківського Івана Степановича на тему: 

“Усунення гострих післяекстракційних ороантральних сполучень із 

використанням сучасних біоматеріалів для керованої тканинної регенерації-”, 

подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.22 — стоматологія, є самостійною науково-дослідною 

роботою виконаною на сучасному рівні, в якій наведено наукове 

обгрунтування і практичне вирішення актуального завдання сучасної 

амбулаторної хірургічної стоматології — вдосконалення диференційної 

діагностики та методів хірургічного усунення гострих післяекстракційних 

ороантральних сполучень, яке полягає у вивченні клініко-статистичної 

характеристики патології і грунтувалось на розробці вдосконалених 

скринінгових методів діагностики показань до одномоментного пластичного 

закриття сполучень та пропозиції нових малоінвазивних методів його 

проведення.

Обгрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій забезпечується достатньою кількістю клінічних 

спостережень, застосуванням комплексу сучасних та інформативних 

клінічних, інструментальних і статистичних методів дослідження. Наукові 

положення і висновки мають наукову та практичну цінність. Матеріали 

дисертації у повному обсязі опубліковані у наукових виданнях, впроваджені у 

практику медичних закладів та використовуються в навчальному процесі.

Дисертаційна робота “Усунення гострих післяекстракційних 

ороантральних сполучень із використанням сучасних біоматеріалів для 

керованої тканинної регенерації-” за актуальністю, обсягом проведеного



дослідження, глибиною аналізу, новизною отриманих результатів, 

обґрунтованістю та достовірністю висновків і положень, практичною 

значимістю відповідає вимогам п.1 ] “Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567 9 

зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 

від 19.08.2015 р.) стосовно дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук, а її автор Сороківський Іван Степанович заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 — 

стоматологія.

Офіційний опонент

зав.кафедрою хірургічної стоматології

Одеського національного медичного уніве]------ -- ■

д.мед.н., професор


