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Мета дослідження: підвищення ефективності 
хірургічного лікування пацієнтів з грибковими тіла-
ми верхньощелепового синусу шляхом оптимізації 
доступу під час ендоскопічного ендоназального 
втручання.

Матеріали та методи. Проаналізовано дані 
113 пацієнтів з грибковими тілами синусів, яким ви-
конувалась синусотомія при підготовці до денталь-
ної імплантації. Конусно-променева комп’ютерна 
томографія навколоносових синусів пацієнтам ви-
конувалось двічі – до функціонального ендоскопіч-
ного ринохірургічного втручання та перед субан-
тральною аугментацією кістки верхньої щелепи. 
До групи 1 ввійшли 78 пацієнтів, у яких грибкові 
тіла видалялись із синуса через середній носовий 
хід, групи 2 – 35 пацієнтів, у котрих при неможли-
вості візуального підтвердження повноти видален-
ня грибкового тіла з передніх відділів синуса ви-
конувався додатково інфратурбінальний доступ в 
запропонованій модифікації.

Результати. За даними томографії перед 
ринохірургічним втручанням встановлено. що «за-
темнення» більш ніж 60% просвіту синусу відміча-
ється у 50,5% пацієнтів з грибковими тілами, при 
чому у переважаючої більшості пацієнтів (88,1%) 
грибкові тіла у верхньощелеповому синусі розмі-
щені в нижніх його відділах та розповсюджуються 
допереду від рівня носо-слізного каналу. 

При санації синуса необхідність виконання 
додаткового інфратурбінального доступу виникла 
у 5 (14,3%) пацієнтів другої групи. В результаті 
його виконання у всіх 5 оперованих було виявле-
но у «сліпих зонах» поліпозно змінені тканини і у 2 
(5,7%) – також залишки грибкового тіла. 

Резидуальні грибкові тіла у верхньощелепово-
му синусі було виявлено у 3 пацієнтів першої групи 
(3,9% ДІ 95% - 0,01;11,6), та не відмічались у осіб 
другої групи. Всі випадки резидуальних грибкових 
мас в синусі не супроводжувалась специфічними 
скаргами.

Висновки. Антростомія з використанням 
додат ково ендоскопічного інфратурбінального до-
ступу при видалені грибкового тіла із нижньо-пе-
редніх відділів верхньощелепового синусу є опти-
мальним комбінованим доступом, що дозволяє 

максимально візуалізувати верхньощелеповий 
синус і уникнути рецидиву захворювання.

Ключові слова: грибкове тіло, ендоско-
пічна сиусотомія, інфратурбінальний доступ, 
комп’ютерна томографія.
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0119U101904.

Вступ. Хронічний риносинусит зустрічається 
за даними різних авторів у 10-15% дорослого на-
селення [1, 2, 3]. Серед них біля 14,3% синуситів 
мають грибкову етіологію і частота їх виникнення 
в останній час зростає [4, 5, 6]. Також відомо що у 
11,8 – 28,5% пацієнтів, оперованих з приводу хро-
нічного верхньощелепового синуситу, причиною 
запального процесу є грибкова або грибково-бак-
теріальна флора [7, 8].

З розвитком та поширенням сучасних ден-
тальних технологій все частіше перед лікарями-
отоларингологами постає питання про визначення 
тактики лікування пацієнтів з захворюваннями на-
вколоносових синусів, яким планується дентальна 
імплантація, в тому числі з можливим виконанням 
синусліфтингу – субантральної аугментації кістки 
альвеолярного відростка верхньої щелепи. Одним 
з таких захворювань є грибковий синусит з міце-
томою (грибкове тіло - fungal ball), що є варіантом 
неінвазивного грибкового запального процесу си-
нусів [9]. Частіше грибкові тіла локалізуються саме 
у верхньощелеповому синусі [6].

Сучасний підхід до лікування пацієнтів з цією 
патологією полягає у проведенні хірургічного втру-
чання [9, 10]. Відомо що грибковий синусит з гриб-
ковим тілом супроводжується запаленням муко-
періосту з розвитком у 70-80% пацієнтів остеїту, 
який значно підвищує ризик розвитку ускладнень 
при субантральній аугментації [11, 12]. Грибковий 
остеїт змінює якість кістки альвеолярного відрос-
тку і тим самим погіршує умови для інтеграції ден-
тального імпланту.
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Вибір оптимального доступу до верхньощеле-
пового синусу з оптимальним оглядом його просві-
ту при міцетомі є питанням дискутабельним. При 
грибкових тілах зміни остіо-меатального комплексу 
(ОМК), що призводять до синуситу, зустрічаються 
далеко не завжди, а якщо вони і розвиваються - то 
внаслідок вторинного запального процесу. Разом 
з тим, при одонтогенному походженні грибкових 
тіл зміни ОМК визначаються у більшості пацієнтів, 
що ставить під сумнів риногенний фактор в пато-
генезі розвитку даного варіанта грибкового рино-
синуситу [10], а отже й відсутність необхідності в 
корекції ОМК.

Альтернативними шляхами доступу до синусу 
є сублабіальний, інфратурбінальний та через се-
редній носовий хід - антростомія. Кожен із зазна-
чених доступів має свої переваги та недоліки [13].

Перевагою сублабіального доступу є технічна 
простота, гарні умови для візуальної оцінки про-
світу синусу під час втручання, недоліком – імовір-
ність реактивних змін і проявів з боку інфраорбі-
тальної гілки трійчастого нерву та неможливість 
корекції структур ОМК, що в ряді випадків є визна-
чальним для ефективного виконання синусліф-
тингу. Інфратурбінальний доступ є менш травма-
тичний і має достатні можливості для візуалізації 
просвіту синусу, але він не передбачає корекцію 
структур ОМК, який знаходиться в середньому но-
совому ході. Фактично його можна розглядати як 
сучасну альтернативу сублабіального доступу.

Антростомія через середній носовий хід – це 
один з варіантів класичного доступу. Його пере-
вага – можливість корекції структур ОМК зі ство-
ренням при необхідності антростоми для доступу 
у верхньощелеповий синус з метою його санації та 
забезпечення в подальшому стійкого дренування. 
Недолік – складність хірургічної техніки та немож-
ливість в ряді випадків адекватно санувати пере-
дні відділи верхньощелепового синусу, зокрема 
альвеолярну бухту. 

Таким чином, питання визначення оптималь-
ного доступу у пацієнтів з грибковими тілами 
верхньощелепового синусу, яким запланована 
дентальна імплантація, потребує подальшого ви-
вчення.

Мета дослідження: підвищення ефективності 
лікування пацієнтів з грибковими тілами верхньо-
щелепового синусу з врахуванням запланованої 
дентальної імплантації з можливим виконанням у 
них синусліфтингу.

Матеріал та методи дослідження. В хірур-
гічному центрі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС при хірур-
гічному лікуванні пацієнтів з грибковими тілами 
верхньощелепового синусу запроваджено підхід, 
який полягає у первинному видаленні грибкових 
тіл верхньощелепових синусів через антростому 

в середньому носовому ході, а при утрудненні і 
невпевненості хірурга у повному видаленні гриб-
кових мас - виконується комбінація вказаного до-
ступу із інфратурбінальним.

З метою вивчення ефективності запропо-
нованого підходу до лікування пацієнтів з гриб-
ковими тілами верхньощелепового синусу було 
проаналізовано дані обстежень 113 пацієнтів, які 
лікувались у хірургічному центрі ДНУ «НПЦ ПКМ» 
ДУС з 2015 по 2020 роки. У всіх цих пацієнтів була 
запланована дентальна імплантація. Хворі були 
направлені лікарями-стоматологами після вияв-
лення за даними конусно-променевої томографії 
(КПКТ) патології навколоносових синусів на сто-
роні запланованого втручання. Після оторинола-
рингологічного обстеження та за даними КПКТ у 
всіх пацієнтів установлено діагноз - грибкове тіло 
верхньощелепового синусу. 

В залежності від обраної тактики лікування 
пацієнти були розподілені на дві групи. Група 1 – 
78 пацієнтів, у яких грибкові тіла видалялись із 
синуса через середній носовий хід. Група 2 –  
35 пацієнтів, у котрих при виборі доступу керува-
лись вищевказаним підходом з використанням у 
разі необхідності додатково інфратурбінального 
доступу.

Ендоскопічний інфратурбінальний доступ за-
стосовувався в запропонованій модифікації [14], 
який полягає у вертикальному наскрізному над-
різі медіальної стінки пазухи в нижньому носово-
му ході до переду від рівня носо-слізного каналу, 
з доповненням вказаного розрізу горизонтальним 
наскрізним надрізом на рівні верхнього краю пер-
шого розрізу у напрямку до переду. Після виконан-
ня втручання кістково-мукоперіостальний клапоть 
вкладався у первинне положення. 

Показами до застосування інфратурбінально-
го доступу були недостатня візуалізація і невпев-
неність хірурга під час операції у повному вида-
ленні грибкового тіла із передніх відділів синусу, 
зокрема із «сліпої зони». 

Оцінюючи результати передопераційної 
комп’ютерної томографії, визначався ступінь та 
величина «затемнення» синуса, локалізація гриб-
кового тіла, зміни стінок синуса, наявність ознак 
патології ОМК, наявність в синусі ексудату.

Крім того, аналізувались інтраопераційні зна-
хідки та хід втручання. 

Результат оцінювався за повнотою санації а 
також за частотою необхідності застосування ком-
бінованого доступу до верхньощелепового синуса.

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
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ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ Украї-
ни № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 
№ 616 від 03.08.2012 р. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Статистична обробка отриманих в ході до-
слідження результатів здійснювалася за допо-
могою пакету аналізу статистичних даних SPSS 
(Satistical Package for the Social Sciences). Отри-
мані дані опрацьовувалися методами варіаційної 
статистики з розрахунком статистичної значимості 
(достовірності) відмінностей між групами контр-
олю і групами дослідження. З цією метою вико-
ристовувалися методи параметричного (t критерій 
Ст’юдента), та непараметричного статистичного 
аналізу (критерій χ2). Довірчий інтервал (ДІ) при-
йнятий за 95% - розрахований за методом Вілсона 
з корекцією на неперервність, граничний ризик по-
хибки – менший за 5% (р <0,05) [15]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дані щодо величини ділянки затемнення верхньо-
щелепового синусу у обстежених пацієнтів з гриб-
ковими тілами по групах представлено у табл. 1.

Як видно із табл. 1, у всіх 113 обстежених 
хворих при грибкових тілах було виявлено за-
темнення верхньощелепових синусів. При цьому 
затемнення 60% просвіту синусу і більше виявле-
но у більш ніж половини обстежених 
(50,5%). Затемнення просвіту до 30% 
установлено лише у 21% обстежених.

Дані визначення локалізації гриб-
кових тіл в синусі в сагітальній проекції 
КПТ за співвідношенням щодо верти-
кальної лінії на рівні задньої межі но-
со-слізного каналу, де ендоскопічна 
візуалізація неможлива «сліпа зона», 
наведені в табл. 2. 

Дані, наведені в табл. 2, свідчать 
що у переважаючої більшості пацієнтів 

(88,1%) грибкові тіла у верхньощелеповому синусі 
розміщені в нижніх його відділах та розповсюджу-
ються на ділянку альвеолярної бухти, яка теж зна-
ходиться до-переду носо-слізного каналу 

Щодо характерного рентгенологічного симп-
тому грибкового запального процесу в синусах - 
«зоряне небо», то він спостерігався у 66,7% із 113 
обстежених хворих. Ознаки остеїту в прилеглих 
до грибкового тіла ділянках кістки виявлені у 62 
(79,5%) пацієнтів першої та 27 (77,1 %) другої гру-
пи. При цьому, поширення затемнення верхньо-
щелепового синусу лише позаду від задньої межі 
нижніх відділів носо-слізного каналу, установлено 
у 8 (10,3%) осіб першої групи та 4 (11,4%) – другої.

При виконанні хірургічного втручання у хворих 
першої групи був використаний доступ до верх-
ньощелепового синусу через антростому в серед-
ньому носовому ході, з видаленням грибкових мас 
інструментами із застосування методу багатора-
зового промивання просвіту синусу кутовими ка-
нюлями з використанням розчину натрію хлориду 
0,9%.

У осіб другої групи була застосована методи-
ка, яка на відміну від першої, у випадках відсут-
ності впевненості у повному видаленні грибкового 

тіла після промивання, передбачала 
виконання додаткового інфратурбі-
нального доступу з метою візуалізації 
«сліпої зони». 

Необхідність виконання додат-
кового доступу виникла у 5 (14,3%) із 
35 пацієнтів другої групи. В результа-
ті його виконання у всіх 5 оперованих 
було виявлено у «сліпих зонах» полі-
позно змінені тканини і у 2 (5,7%) – та-
кож залишки грибкового тіла. 

В післяопераційному періоді за-
лишки грибкового тіла у верхньоще-
леповому синусі було виявлено у 3 
пацієнтів першої групи (3,9% ДІ 95% - 

0,01;11,6), в той час, як у осіб другої групи резиду-
альної міцетоми не виявлено в жодному випадку 
(0% ДІ 95% - 0,0;12,3).

Таблиця 1 – Розподіл пацієнтів по групах за величиною затемнен-
ня просвіту верхньощелепового синусу в сагітальній проекції КПТ 

Групи

Величина ділянки затемнення  
просвіту синусу на сагітальному 

зрізі (%) Всього

До 30% 30-60% Більше 60%
Група 1 n (%),

ДІ 95%
17 (21,8%),
13,6-32,9

22 (28,2%),
18,9- 39,7

39 (50,0%),
38,6-61,4 78 (100%)

Група 2 n (%),
ДІ 95%

7 (20,0%),
9,1- 37,5

10 (28,6%),
15,2-46,5

18 (51,4%),
34,3-68,3 35 (100%)

Всього 24 (21,2%) 32 (28,3%) 57 (50,5%) 113 (100%)

Примітка: ДІ 95% – довірчий інтервал 95%.

Таблиця 2 – Розміщення грибкових тіл у верхньощелеповому сину-
сі відносно вертикальної межі носо-слізного каналу 

Розміщення грибкових 
тіл по відношенню  

до рівня носо-слізного 
каналу

Група 1 Група 2 Всього

n (%), 
ДІ 95%

n (%), 
ДІ 95%

n (%), 
ДІ 95%

Допереду від рівня носо-
слізного каналу

70 (89,7%),
80,3-95,15

31 (88,6%),
72,3-96,3

101 (88,1%),
81,8-94,2

На рівні чи позаду рівня 
носо-слізного каналу

8 (10,3%),
4,9-19,7

4 (11,4%),
3,7-27,7

12 (11,9%)
5,9-18,2

Всього 78(100%) 35 (100%) 113 (100%)

Примітки: ДІ 95% – довірчий інтервал 95%.
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Необхідно відмітити, що всі випадки резиду-
альних грибкових мас в синусі не супроводжува-
лась специфічними скаргами і були виявлені в 
одному випадку під час промивання синуса в ході 
післяопераційного догляду а в двох - плановій 
КПКТ при підготовці до чергового етапу денталь-
ної імплантації. 

Усім 3 пацієнтам із виявленими резидуаль-
ними грибковими тілами проведена ревізія гай-
моротомії під місцевою анестезією і здійснено ви-
далення залишкових грибкових мас через раніш 
сформовану антростому: у одного – шляхом про-
мивання синусу, у двох інших - ендоскопічно з ви-
користанням хірургічних інструментів.

Зазначена частота виявлених резидуальних 
грибкових тіл у верхньощелеповому синусі під час 
даного дослідження зіставні з такими за даними 
літератури – до 5% [16, 17].

Окремо слід розглянути можливість видален-
ня грибкових тіл через інфратурбінальний доступ 
без антростомії. Очевидно, що дана методика є 
можливою при непоширеному грибковому тілі із 
незначною реакцією підлеглого мукоперіосту, коли 
потенційно існують високі шанси повного видален-
ня грибкового тіла, адже у випадку їх залишків є 
імовірність неможливості елімінації через природ-
нє співустя, а отже – ризик необхідності повторно-
го втручання зберігається.

Висновки
1. У 50,5% хворих з грибковим тілом, яким пла-

нується дентальна імплантація, «затемнен-
ня» просвіту верхньощелепового синуса за-
ймає 60% і більше.

2. У переважаючої більшості пацієнтів (88,1%) 
грибкові тіла у верхньощелеповому синусі 
розміщені внизу та розповсюджуються на ді-
лянку альвеолярної бухти, яка знаходиться до 
переду носо-сльозного каналу. 

3. Антростомія з використанням додатково ма-
лоінвазивного ендоскопічного ендоназально-
го інфратурбінального доступу при видалені 
поширеного грибкового тіла із нижньо-пере-
дніх відділів верхньощелепового синусу та 
альвеолярної бухти є оптимальним комбіно-
ваним доступом, що дозволяє максимально 
візуалізувати верхньощелеповий синус і уник-
нути рецидиву захворювання.

Перспективи подальших досліджень. В 
розвиток виконаного дослідження представляє 
інтерес вивчення результатів субантральної ауг-
ментації та дентальної імплантації у пацієнтів з 
грибковим риносинуситом з врахуванням методи-
ки виконання хірургічного лікування, а також ви-
значення тривалості періоду реабілітації ендоско-
пічної синусотомії.
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УДК 616-08-035; 616.216.1-089.87
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ГРИБКОВОМ ТЕЛЕ ВЕРхНЕЧЕЛЮсТНОЙ сИНУсА 
У ПАЦИЕНТОВ с ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ
Шкорботун Я. В.
Резюме. Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения пациентов с 

грибковыми телами верхнечелюстной синуса путем оптимизации доступа при эндоскопическом эндо-
назальном вмешательстве.

Материалы и методы. Проанализированы данные 113 пациентов с грибковыми телами синусов, 
которым выполнялась синусотомия при подготовке к дентальной имплантации. Конусно–лучевая ком-
пьютерная томография околоносовых синусов пациентам выполнялось дважды - до функционального 
эндоринохирургического вмешательства и перед субантральной аугментацией кости верхней челюсти. 
В группу 1 вошли 78 пациентов, у которых грибковые тела удалялись из синуса через средний носовой 
ход, группы 2 - 35 пациентов, у которых при невозможности визуального подтверждения полноты уда-
ления грибкового тела из передних отделов синуса выполнялся дополнительно инфратурбинальный 
доступ в предложенной модификации.

Результаты. По данным томографии перед ринохирургическим вмешательством установлено, 
что «затмение» более 60% просвета синуса отмечается в 50,5% пациентов с грибковыми телами, при-
чем в подавляющего большинства пациентов (88,1%) грибковые тела в верхнечелюстном синусе раз-
мещены в нижних его отделах и распространяются кпереди от уровня носослезного канала.

При санации синуса необходимость проведения дополнительного инфратурбинального доступа 
возникла у 5 (14,3%) пациентов второй группы. В результате его выполнения во всех 5 оперированных 
было обнаружено в «слепых зонах» полипозно измененные ткани и у 2 (5,7%) - также остатки грибко-
вого тела.

Резидуальные грибковые тела в верхнечелюстной синусе было обнаружено у 3 пациентов первой 
группы (3,9% ДИ 95% - 0,01; 11,6), но не отмечались у лиц второй группы. Все случаи резидуальных 
грибковых масс в синусах не сопровождалась специфическими жалобами.

Выводы. Антростомия с использованием дополнительно эндоскопического инфратурбинального 
доступа при удалении грибкового тела с нижне-передних отделов верхнечелюстной синуса является 
оптимальным комбинированным доступом, что позволяет максимально визуализировать верхнече-
люстной синус и избежать рецидива заболевания.

Ключевые слова: грибковое тело, эндоскопическая синусотомия, инфратурбинальный доступ, 
компьютерная томография. 
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Disease Management in the Fungal Body of the Maxillary Sinus 
in People with Planned Dental Implantation
Shkorbotun Ya. V.
Abstract. The fungal ball is the most common clinical form of fungal etiology sinusitis. The main method 

of treatment of patients with this pathology is surgery. Achieving complete removal of the fungal body is im-
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portant, especially in patients who will have planned dental implantation. Among the accesses to the maxillary 
sinus in cases of the fungal body of the sinus, the most common one is through the middle meatus, but it does 
not provide visual control of the anterior parts of the sinus during the intervention. The use of modified infratur-
binal access provides better opportunities for examination of the anterior parts of the maxillary sinus. 

The purpose of the study is to increase the effectiveness of surgical treatment of patients with fungal bod-
ies of the maxillary sinus by optimizing access during endoscopic endonasal intervention.

Materials and methods. The data of 113 patients with fungal ball of maxillary sinuses who underwent sinu-
sotomy in preparation for dental implantation were analyzed. Cone beam computed tomography of paranasal 
sinuses of patients were performed twice – before functional endoscopic sinus surgery and before subantral 
augmentation of the maxillary bone. Group 1 included 78 patients to whom the fungal balls were removed from 
the sinus through the middle nasal meatus, group 2 – 35 patients to whom, in cases when it was impossible to 
visually confirm the completeness of removal of the fungal ball from the anterior area of the sinus, an additional 
infraturbinal approach was performed in our modification. 

Results and discussion. According to tomography before rhinosurgery it was established that “blackout” of 
more than 60% of the sinus space is observed in 50.5% of patients with fungal bodies, with the vast majority 
of patients (88.1%) fungal bodies in the maxillary sinus are located in its lower parts and spread forward from 
the nasolacrimal canal level. During sinus rehabilitation, the need for additional infraturbinal access arose in 5 
(14.3%) patients of the second group. As a result of its performance in all 5 operated patients polyposis-altered 
tissues were found in “blind zones” and in 2 (5.7%) – there were also remains of a fungal body.

Residual fungal bodies in the maxillary sinus were detected in 3 (3.9% CI 95% – 0.01; 11.6) patients of the 
first group, and were not observed in the second group. All cases of residual fungal masses in the sinus were 
not accompanied by specific complaints. A revision of sinusitis with fungal masses removing was performed 
on 3 patients due to the appearance of residual fungal bodies by preformed antrostomy with local anesthesia.

Conclusion. Anthrostomy using additional endoscopic infraturbinal access when removing the fungal body 
from the lower anterior maxillary sinus is the optimal combined access that allows maximum visualization of 
the maxillary sinus and avoid recurrence of the disease.

Keywords: fungal ball, endoscopic sinusotomy, infraturbinal access, computed tomography.
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