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В останні роки, поряд з швидким роз-
витком хірургічних методик та матеріалів 
для протезування в хірургічній стоматоло-
гії, відокремився особливий вид супутньої 
патології, названої нами – постімплантацій-
ною хворобою верхньощелепної пазухи 
(ПХВЩП). ПХВЩП розвивається як наслі-
док внутрішньокісткового дентального про-
тезування альвеолярного відростка верхньої 
щелепи і суттєво відрізняється від баналь-
них одонтогенних синуситів [4, 8-11]. 

Як показали клінічні спостереження, в 
основі патогенезу первинно лежить не ба-
нальне інфікування пазухи та ініціація гост-
рого, підгострого і/чи хронічного запалення 
[5, 9, 11], а значимий локальний імунологі-
чний конфлікт (зниження трансплантацій-
ного імунітету), обумовлений перебуванням 
стороннього тіла (імпланту, фіксуючих 
мембран) в ділянці дна верхньощелепної 
пазухи (мал. 1, 2). В результаті цього розви-
вається спочатку дистрофічний, а в наступ-
ному – хронічний запальний процес в обла-
сті дна верхньої щелепи, тоді як численні 
імпланти нижньої щелепи (3 і більше), 
практично не дають ускладнень [1, 4, 8, 9]. 

На наш погляд, причина даного явища 
криється в різниці анатомії, топографії і 
фізіології верхньої та нижньої щелепи: бли-
зькість орбіти, порожнини носа, наявність 
складно сформованої структури тіла верх-
ньої щелепи з порожниною, встеленою му-
коциліарним епітелієм, поєднання змішаної 
чутливої (n. trigemini), рухової (n. facialis), 
вегетативної симпатичної та парасимпатич-
ної іннервації (n. vagi, n. Vidii), крилопідне-
бінного вузла (g. pterygopalatinum). Крім 
того, розрізняються наступні види постімп-
лантаційних ускладнень: інтраопераційні, 

ранні післяопераційні (до 7-10 днів), пізні 
післяопераційні (від 10 днів до 6 міс), відда-
лені ускладнення (від 6 міс до 5 і більше 
років) [3, 4, 6, 9-11].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 1. КРТ зображення лівостороннього 
постімплантаційного синуситу, сагітальна 
проекція. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 2. Той же хворий, КРТ зображення 

лівостороннього постімплантаційного синуситу, 
фронтальна проекція. 
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Перші 3 види детально описані в дос-
тупній вітчизняній і зарубіжній літературі 
[3, 7, 9, 10]. У відношенні до віддалених 
ускладнень внутрішньокісткової дентальної 
верхньощелепної імплантації доступні дані 
відсутні. Цей факт можна пояснити тим, що 
щелепно-лицьові хірурги і ортопеди не спо-
стерігають за цим контингентом в зв’язку зі 
специфічністю патології, а в оториноларин-
гології віддалені результати протезування 
верхньої щелепи не вивчались через віднос-
ну «молодість» цього захворювання і мето-
дики в цілому. 

Мета дослідження – аналіз таксономі-
чного спектру мікробного «пейзажу» слизо-
вої оболонки краніофаціальної області (по-
рожнина носа, вміст верхньощелепної пазу-
хи) у пацієнтів з ПХВЩП для підтвердження 
етіології даного патологічного стану. 

 
Матеріали і методи 
Матеріали даного дослідження базу-

ються на клінічних спостереженнях за паці-
єнтами з хронічним гайморитом (61 випа-
док), які проходили лікування в умовах ба-
зового ЛОР-соматичного відділення на 45 
ліжок кафедри оториноларингології ОНМе-
дУ за 2011 р. з діагнозом: одонтогенний 
гайморит.  

Основну групу складали хворі на хро-
нічний одонтогенний постімплантаційний 
гайморит в стадії загострення – 15 жінок, 16 
чоловіків віком від 34 до 63 років (всього – 
31). Контрольну групу представили 30 паці-
єнтів (19 жінок і 11 чоловіків віком від 18 
до 70 років) із загостренням хронічного ба-
нального одонтогенного гаймориту. У всіх 
обстежуваних проводився стандартний клі-
нічний огляд, що включає доцільний збір 
анамнезу хвороби і життя, об’єктивний 
огляд методом передньої риноскопії, оро-
фарингоскопії, виконувалося КТ-
дослідження ННП, мікробіологічне і таксо-
номічне визначення патологічного вмісту 
ураженої верхньощелепної пазухи та чутли-
вості флори до антибіотиків, детальна оцін-
ка супутньої неврологічної та офтальмоло-
гічної симптоматики. Мікробіологічне дос-
лідження виконувалось за класичними ме-
тодами культурального посіву патологічно-
го вмісту ураженої верхньощелепної пазу-
хи. Виділення отримували в умовах стери-

льності пункційним методом до початку 
лікування. 

 
Результати 
В ході проведення мікробіологічних 

досліджень в основній і контрольній гру-
пах було виділено і верифіковано близько 
50 штамів бактерій і мікроскопічних гри-
бів (відповідно до класифікації Берджі, 
1997). 

Аналіз таксономічного спектру бакте-
ріальних штамів у хворих з постімпланта-
ційними (табл. 1) і банальними одонтоген-
ними (табл. 2) гайморитами показав, що при 
хронічному гаймориті з ПХВЩП в культу-
ральних штамах превалюють (70%) сапро-
фітні або умовно-патогенні мікроорганізми: 
стафілококи, стрептококки в невисокому 
ступені концентрації, що відносяться за 
класифікацією ВОЗ, до 1-ї групи мікроорга-
нізмів з низьким ступенем небезпеки. З се-
редовища накопичення в незначній кількос-
ті були культивовані ешеріхії – в 5 випад-
ках, клебсієли – в 2, протеї, синьогнійна 
паличка – в 1, ентеробактерії – в 1. У випад-
ку гаймориту банальної одонтогенної етіо-
логії (при наявності хронічного поширеного 
каріозного процесу, пульпіту, періодонтиту, 
перебуванні пломбувального матеріалу в 
пазусі і т.д.) мікробіологічний склад вияви-
вся набагато різноманітнішим і був пред-
ставлений рядом мікроорганізмів (табл. 2), 
не характерних для верхніх дихальних шля-
хів. Середнє мікробне навантаження у хво-
рих основної і контрольної груп також від-
різнялось майже вдвічі – 1,29 і 2,94, відпо-
відно. Навантаженість грибковою флорою в 
контрольній групі – несуттєва. 

Однак, як демонструють статистичні 
розрахунки, основна і контрольна групи 
статистично достовірно не відрізняються, 
довірчі інтервали (табл. 3) не перекрива-
ються, достовірність розбіжності χ2 – до 
18,4, тобто результат – високо достовірний з 
похибкою менше 1%. 

Для інших груп мікроорганізмів дові-
рчі інтервали частоти висівання перехре-
щуються, а величини χ2 – нижче допустимої 
в медико-біологічних дослідженнях норми 
(3,841), тобто розбіжність – статистично 
недостовірна. Варто зазначити також вияв-
лену розбіжність мікробних біоценозів в 
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основній і контрольних групах у відношенні 
домінантних та мінорних компонентів. В 
основній групі статистично достовірно і 
явно домінувала сапрофітна флора, субдо-
мінантна частина – умовно-патогенна фло-
ра. Інші види мікробів були представлені 

мікробними компонентами, в 9,6% випадків 
посіви були стерильні (табл. 4). В контро-
льній групі домінувала атипова для верхніх 
дихальних шляхів флора (нейсерії, протей, 
кишкова паличка, синьогнійна паличка і 
т.д.).  

 
Таблиця 1 

Таксономічний спектр мікроорганізмів, виділених у хворих  
з риносинусогенними постімплантаційними ускладненнями (основна група, n=31) 

Рід флори Вид Кількість ізольованих штамів 

(відповідно до класифікації Берджі, 1997) абс % ± ∆ (95) 

Staphilococcus S. aureus 11 35,4 18,28-52,51 

Streptococcus St. epidermalis 13 41,3 23,68-58,91 

Esherichia E. coli 5 16 2,88-29,4 

Klebsiella K. spp. 2 6,4 2,35-15,15 

Proteus P. spp. 2 6,4 2,35-15,15 

Pseudomonas P. aeruginosa 1 3,2 3,09-9,49 

Enterobacter E. spp. 1 3,2 3,09-9,49 

Candida C. albicans 0 0 0 

 

Таблиця 2 
Такономічний спектр мікроорганізмів, виділених у хворих з одонтогенними  

риносинусоназальними ускладненнями (контрольна группа, n=30) 

Рід Вид Кількість ізольованих штамів 
(відповідно до класифікації Берджі, 1997) aбc % ± ∆ (95) 

Staphilococcus S. aureus 14 46,6 28,74-64,45 
Streptococcus St. epidermalis 2 6,6 2,28-15,48 
Esherichia E. coli 16 53,3 35,44-71,15 
Klebsiella K. spp. 2 6.6 2,28-15,48 
Proteus P. spp. 8 26,6 10,79-42,41 
Pseudomonas P. aeruginosa 1 3 3,1-9,1 
P. peptococcus  2 6,6 2,28-15,48 
Moraxella M. catarrhalis 3 10 0,73-20,73 
Neiseria N. flava. 1 3,2 3,28-29,91 
Haemophilus H. influenzae 1 3,3 3,09-9,69 
Candida C. albicans 6 20 5,68-34,31 
Aspergillus A. niger 2 6,6 2,28-15,48 
Alternaria  4 13,5 1,27-25,73 

 
В більшості випадків в основній групі 

(табл. 4) висівались мікробні асоціації від 2 
до 4 компонентів, в контрольній групі – 
монокультура (76,6%), довірчі інтервали з 
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частотами виділення інших асоціацій не 
перекриваються (в контрольній групі 1-2-
компонентні асоціації). 

Видова різноманітність мікроорганіз-
мів основної групи значно нижча, ніж в ко-
нтрольній, що свідчить про відносну стабі-
льність мікробного біоценозу. В контроль-
ній групі біоценоз – нестабільний, що може 
призвести до зміни домінуючих штамів. 

З нашої точки зору, особливий інтерес 
представляють результати дослідження чу-
тливості виділеної мікрофлори до основних 
груп протимікробних препаратів та антибіо-
тиків. 

За нашими даними, в основній групі 
культивована флора була чутлива у високо-
му ступені (+++, ++) практично до всіх груп 

доступних і широко розповсюджених анти-
біотиків і протигрибкових засобів, які існу-
ють на фармакологічних ринках країни (на-
приклад, +++ до аміногликозидів, макролі-
дів, ++ до цефалоспоринів І і ІІ покоління, 
тетрациклінів). При визначенні мікробної 
чутливості висіяної культивованої флори в 
контрольній групі (банальні одонтогенні 
гайморити) найбільша антибактеріальна 
чутливість відмічалась до фторхінолонів, до 
цефалоспоринів ІІІ і ІV покоління (++++), 
карбопенемів, поліміксинів (+++) і повна 
резистентність – до антибіотиків філогене-
тично більш ранніх груп антибіотиків. Дана 
обставина може служити зразковим доказом 
відсутності назокоміальності в етіології 
постімплантаційних гайморитів. 

 
Таблиця 3 

Достовірність розбіжності між основною та контрольною групою 

Рід флори Вид флори 
К-сть ізольованих штамів Критерій  

достовірності  
розбіжності 

Достовірність 
розбіжності основна група контрольна група 

(відповідно до класифікації  
Берджи, 1997) абc. % абc. % χ2 р 

Staphilococcus S. aureus 11 35,4 14 46,6 0,39 0,53 
Streptococcus St. epidermalis 13 41,3 2 6,6 8,41 0,004 

Esherichia E. coli 5 16 16 53,3 7,77 0,005 
Klebsiella K. spp. 2 6,4 2 6,6 0 1 

Proteus P. spp. 2 6,4 8 26,6 3,19 0,007 
Pseudomonas P. aeruginosa 1 3,2 1 3 0 1 

Candida C. albicans 0 0 2 6,6 3,81 0,05 
Інші  1 35,4 31 56,6 18,4 0,00001 

    5,6 9,3   
 

Таблиця 4 
Результат аналізу виділенних мікробних асоціацій в основній і контрольній групах 

Кількість 
компонентів 
в асоціації 

Кількість пацієнтів і частота випадків виділення 
Критерій 

достовірності 
розбіжності 

Достовірність 
розбіжності 

основна 
група  
(n=31) 

% ± ∆ (95) 
контрольна 

група 
(n=30) 

% ± ∆ (95) χ2 р 

4 4 13 1,16-24,8 0   2,30 0,13 
3 13 54,8 37,28-72,32 0   13,59 0,002 
2 6 19,3 5,4-33,19 7 24,4 9,03-39,7 0 0,95 

1 1 3,2 2,99-9,39 23 76,6 61,45-
91,74 31,45 0,00001 

0х 3 9,6 0,77-19,97 0   1,33 0,25 
 
Примітка: 0х – мікроорганізми не виявлені 
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Дослідження мікробного складу і ан-
тибактеріальної чутливості цієї флори при 
постімплантаційних гайморитах дозволяють 
нам зробити наступні висновки: 

1. Постімплантаційна хвороба верх-
ньощелепної пазухи зустрічається майже у 
всіх пацієнтів, що перенесли даний вид про-
тезування на альвеолярному відростку вер-
хньої щелепи, незалежно від кількості ім-
плантаційних одиниць. 

2. Постімплантаційна хвороба верх-
ньощелепної пазухи в основі має дистрофі-
чний характер. Форми: компенсована (до-
клінічна); субкомпенсована (періодичні 

загострення зі скороченням періодів ремі-
сії); декомпенсована (вихід за межі анатомі-
чної одиниці – поява неврологічних, офта-
льмологічних і ринологічних симптомів). 

3. Переважання умовно-патогенної 
флори в мінорних концентраціях, а іноді і 
стерильність посіву при наявності патоло-
гічного ексудату в верхньощелепній пазу-
сі з ПХВЩП свідчить про наявність дебю-
ту дистрофічних процесів в тканинах вер-
хньої щелепи з порушенням мукоциліар-
ного транспорту і приєднанням вторинної 
мікрофлори в стадії розпалу захворюван-
ня. 
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О РОЛИ СИНУСОНАЗАЛЬНОЙ  
МИКРОФЛОРЫ В ЭТИОЛОГИИ  

ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ  
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 

Пионтковская М.Б., Осадчук А.Н. (Одесса) 

Резюме 

На основе анализа литературы и собствен-
ного клинического опыта рассмотрен и обобщен 
результат изучения вопросов этиологии и патоге-
неза верхнечелюстных постимплантационных 
гайморитов у 61 пациента с хроническим одонто-
генным гайморитом (у 31 из которых они носили 
постимплантационный характер, у 30 – банальный 
одонтогенный). Дана таксономическая оценка 
мікробного состава риносинусоназальной зоны 
после верхнечелюстной внутрикостной денталь-
ной имплантации. Подчеркнута неинфекционная, 
дистрофическая природа заболевания. 

Ключевые слова: синусит, трансплантаци-
онный иммунитет, мукоцилиарная дискинезия. 

ABOUT THE ROLE OF RHINO-SINO-NASAL 
MICROFLORA IN ETIOLOGY  

OF POSTIMPLANTATIVE DISEASE 

Piontkovskaya M.B., Osadchuk A.N. (Odessa) 

Summаry 

Based on the analysis of literature and own 
clinical experience we reviewed and summarized the 
results of the researches of pathogenesis of postim-
plant maxillary sinusitis among 61 patients with 
chronic odontogenic maxillary sinusitis (31 of which 
the postimplant origin, 30 – were banal odontogenic). 
There was given a taxonomic valuation of the micro-
bial pattern of sinonasal area after maxillary intraos-
seous dental implantation. We distinguished a nonin-
fectious dystrophic nature of the disease. 

 
 
Keywords: sinusitis, transplant immunity, mu-

cociliary dyskinesia. 
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