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Мета роботи: розроблення системи підтрим-
ки прийняття рішень лікарем щодо вибору метода 
лікування переломів середньої зони обличчя.

Матеріал та методи. У дослідження включе-
но результати обстеження та лікування 112 хворих 
з переломами середньої зони обличчя, які знахо-
дилися на стаціонарному лікуванні у відділенні хі-
рургії голови та шиї комунального некомерційного 
підприємства Харківської обласної ради «Обласна 
клінічні лікарня» м. Харків. 

Усім хворим при госпіталізації виконувалося 
обстеження відповідно локального протоколу. Діа-
гноз встановлювався за результатами клінічного 
огляду пацієнтів та конусно-пучкової комп’ютерної 
томографії або мультиспіральної комп’ютерної 
томографії. Для визначення стану пацієнтів, а та-
кож оцінювання функціонального та косметичного 
ефектів в процесі лікування було використано ві-
зуально-аналогову шкалу; при госпіталізації було 
використано модифіковану нами візуально-анало-
гову шкалу, яка містить бальну оцінку стану хворо-
го за 12-тю ознаками травми.

Для розроблення моделей прогнозу результа-
тів лікування переломів середньої зони обличчя, з 
застосуванням різних методів, використовувалася 
нечітка логіка.

Результати. Для прогнозування зміщення 
відламків кісток, яке залишиться після операції, 
використано такі показники та ознаки: характер 
перелому, наявність парестезії в підочній ділянці, 
наявність гемосинусу; метод лікування; показник 
за модифікованою візуально-аналоговою шкалою. 
Для прогнозування показника за візуально-анало-
говою шкалою через добу після операції викорис-
тано такі показники та ознаки: характер перелому, 
наявність парестезії в підочній ділянці, наявність 
гемосинусу; метод лікування, кількість пластин у 

випадку металоостеосинтезу, показник за візуаль-
но-аналоговою шкалою до операції. Для прогно-
зування показників за візуально-аналоговою шка-
лою у наступні терміни спостереження до вхідних 
показників моделі додаються значення показників 
за цією шкалою у попередні терміни. 

Висновки. Розроблені моделі прогнозу функці-
онального та косметичного результатів лікування 
в результаті випробування з використанням по-
казників 112 хворих з переломами середньої зони 
обличчя показали загальну точність 91,6%, чутли-
вість – 95%, специфічність – 96,4%.

Ключові слова: переломи середньої зони об-
личчя, методи лікування, моделі прогнозу, нечітка 
логіка, система підтримки прийняття рішень ліка-
рем.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Стаття є фрагментом НДР ка-
федри хірургічної стоматології та щелепно-лице-
вої хірургії Харківського національного медичного 
університету «Оптимізація методів діагностики 
та лікування основних стоматологічних захворю-
вань», № державної реєстрації 0119U002899.

Вступ. Переломи середньої зони обличчя є 
серйозною проблемою щелепно-лицевої травма-
тології [1-4], що пов’язане з постійним зростанням 
кількості травм кісток лицевого черепу, збільшен-
ням ступеня їх тяжкості, а також кількості пост-
травматичних ускладнень. Зростання кількості 
травм кісток обличчя зумовлене зростанням зло-
чинності, алкоголізму, розповсюдженням зброї се-
ред населення, збільшенням кількості дорожньо-
транспортних пригод, а також травм, отриманих в 
зоні бойових дій [3, 5-10].

Незважаючи на актуальність проблеми ліку-
вання переломів кісток обличчя та підвищений 
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інтерес до неї, а також велику кількість розробле-
них методик [3, 11], до теперішнього часу відсутні 
чіткі критерії вибору оптимального методу лікуван-
ня та оцінювання його ефективності [12, 13, 14].

Вибір методу лікування переломів середньої 
зони обличчя залежить від технічних можливос-
тей та навичок хірурга, матеріального становища 
пацієнта, особливостей травми (кількості перело-
мів кісток, їх локалізації). Труднощі лікування та 
ускладнення, які виникають при цьому, пов’язані 
з анатомо-топографічною складністю середньої 
зони обличчя, при травмування якої виникають 
найрізноманітніші варіанти взаємин кісткових 
фрагментів (осколків) [15].

Найбільш сучасними методами лікування пе-
реломів є методи, засновані на накістковому ме-
талоостеосинтезі з використанням індивідуальних 
3-D модельованих міні-сіток [16, 17, 18]. Маючи 
значні переваги, ця технологія потребує спеці-
ального оснащення для виготовлення міні-сіток, 
а також певних матеріальних витрат хворого. Це 
призводить до використання інших методів репо-
зиції відламків кісток та їх фіксації, або виконання 
втручань без фіксації, які у багатьох випадках до-
зволяють отримати сприятливі результати.

Сучасним підходом до вибору ефективного 
індивідуалізованого методу лікування переломів 
середньої зони можуть стати методи, обрані на 
основі попереднього прогнозування їх результа-
тів, що може бути здійснено шляхом використання 
відповідних моделей прогнозу. На основі моделей 
прогнозу можуть бути створені системи підтримки 
прийняття рішень (СППР) [19, 20] лікарем щодо 
вибору методу лікування, використання якого до-
зволить отримати найкращий результат лікування 
переломів середньої зони обличчя.

Таким чином, зростаюча кількість травм се-
редньої зоні обличчя, збільшення ступеня їх тяж-
кості, а також кількості посттравматичних усклад-
нень визначають актуальність розроблення ін-
дивідуалізованих підходів до лікування на основі 
прогнозування їх ефективності.

Мета роботи – розроблення системи підтрим-
ки прийняття рішень лікарем щодо вибору метода 
лікування переломів середньої зони обличчя.

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дження включено результати обстеження та ліку-
вання 112 хворих з переломами середньої зони 
обличчя, які знаходилися на стаціонарному ліку-
вання у відділенні хірургії голови та шиї КНП ХОР 
«Обласна клінічна лікарня» м. Харків, у період з 
1січня 2018 року по 12 грудня 2020 року. 

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 
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.

Усім хворим при госпіталізації виконувалося 
обстеження відповідно локальному протоколу (клі-
нічні аналізи крові та сечі, аналіз крові на вірусі ге-
патити (В, С) та сифіліс (RW)), за необхідності про-
водилися консультації суміжних спеціалістів та ін-
струментальні обстеження (електрокардіографія, 
флюорографія ОГК). Діагноз встановлювався за 
результатами конусно-пучкової комп’ютера томо-
графія (КПКТ), або мультиспіральної комп’ютерної 
томографії (МСКТ). 

У всіх хворих визначалися наявність паресте-
зії у підочній ділянці та наявність і ступень гемо-
синусу.

Для визначення початкового стану, а також 
оцінювання функціонального та косметичного 
ефектів в процесі лікування (1-ша, 3-тя, 5-та та 
7-ма доба) було використано візуально-аналогову 
шкалу (ВАШ) [21, 22], при госпіталізації було ви-
користано модифіковану нами візуально-аналого-
ву шкалу ВАШ-М, яка містить бальну оцінку стану 
хворого за 12-тю ознаками травми. До цих ознак 
відносяться:

1. Інтенсивність болю (від 0 до 10 балів, де 0 ба-
лів – відсутність болю, 1 бал – слабкий біль, 
5 балів – помірний біль, 10 балів – нестерпний 
біль).

2. Стан носового дихання на стороні пошкоджен-
ня (від 0 до 3 балів, де 0 балів – носове дихан-
ня не порушене, 1 бал - незначне порушення 
дихання, 2 бали - значне порушення дихання; 
3 бали - повна відсутність дихання).

3. Наявність та ступень носової кровотечі на сто-
роні пошкодження (від 0 до 4 балів, де 0 ба-
лів – відсутня, 1 бал - відмічає в анамнезі носо-
ву кровотечу, 2 бали - відмічає в анамнезі но-
сову кровотечу з підтвердженим гемосинусом; 
3 бали - носова кровотеча на момент огляду; 
4 бали - носова кровотеча на момент огляду з 
підтвердженим гемосинусом).

4. Порушення чутливості (від 0 до 9 балів, де 0 
балів чутливість не порушена, 3 бали - одна 
анатомічна ділянка, 6 балів - дві анатомічні ді-
лянки; 9 балів - три анатомічні ділянки та біль-
ше).

5. Наявність та ступень набряку (від 0 до 3 балів, 
де 0 балів – набряк відсутній, 1 бал – набряк 
однієї анатомічної ділянки; 2 бали – дві анато-
мічні ділянки; 3 бали – три анатомічні ділянки 
та більше).
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6. Наявність та розповсюдженість підшкірної ем-
фіземи (від 0 до 3 балів, де 0 балів – емфізема 
відсутня; 1 бал – емфізема однієї анатоміч-
ної ділянки; 2 бали – дві анатомічні ділянки; 
3 бали – три анатомічні ділянки та більше).

7. Наявність та розповсюдженість гематоми 
м’яких тканин (від 0 до 3 балів, де 0 балів – ге-
матома відсутня; 1 бал – гематома однієї ана-
томічної ділянки; 2 бали – дві анатомічні ділян-
ки; 3 бали – три анатомічні ділянки та більше).

8. Наявність та ступень гемосинусу верхньоще-
лепної пазухи – від 0 до 9 балів, де 0 балів – 
гемосинус відсутній; 3 бали – гемосинус 1/3 па-
зухи; 6 балів – гемосинус 2/3 балів; 9 балів – 
тотальний гемосинус).

9. Обмеження відкривання рота (від 0 до 10 ба-
лів, де 0 балів – обмеження відкривання роту 
відсутнє; 5 балів – травматична (больова) 
контрактура; 10 балів – обмежене за рахунок 
зміщення).

10. Симптом «сходинки» (у тому числі - порушен-
ня прикусу) ( від 0 до 10 балів, де 0 балів – 
симптом сходинки та/або порушення прикусу 
відсутні; 10 балів – відмічається позитивний 
симптом «сходинки» та/ або порушення прику-
су).

11. Порушення зору на стороні пошкодження (від 
0 до 10 балів; де 0 балів – порушення зору 
відсутнє, 5 балів – зворотне порушення зору; 
10 балів – незворотне порушення зору).

12. Величина зміщення уламків (за даними КТ) (від 
2 до 10 балів, де 2 бали – перелом без зміщен-
ня уламків (до 1 мм), 4 бали – мінімальне змі-
щення (від 1,1 мм до 3 мм); 6 балів – середнє 
зміщення (від 3,1 до 6 мм); 8 балів – значне 
зміщення (від 6,1 мм до 9 мм); 10 балів – дуже 
велике зміщення (більше 9,1 мм)).

Більш клінічно значимі показники 
мають більший розподіл за бальною 
шкалою (від 0 до 10 балів), менш зна-
чимі - менший розподіл за бальною шка-
лою (від 0 до 4 балів). Більш високі бали  
за ВАШ-М відповідають більш важкому 
стану пацієнта.

Для розроблення моделей прогнозу 
результатів лікування переломів серед-
ньої зони обличчя з застосуванням різ-
них методів використовувалася система 
комп’ютерної алгебри Scilab і додатко-
вий пакет sciFLT, який реалізує методи 
нечіткою логіки в Scilab [23, 24]. Роз-
роблені нечіткі моделі в Scilab-sciFLT є 
текстовими файлами з формалізованим 
описом типу системи нечіткого виведен-
ня, матриць з коефіцієнтами функцій 
приналежності і висновків, а також набо-
ру нечітких правил.

Для практичного використання СППР розро-
блено графічний додаток для операційної систе-
ми Windows, в якій інтегрована машина нечіткого 
виведення Сугено з моделями та інтуїтивно зро-
зумілий інтерфейс користувача, робота з яким не 
потребує додаткового навчання персоналу. Дода-
ток розроблений з використанням мови програму-
вання C# і програмної платформи Microsoft .NET 
Framework. Машина нечіткого логічного виведен-
ня програмно реалізована з використанням вільно 
поширюваної програмної бібліотеки Fuzzy Logic 
Library for Microsoft .Net(fuzzynet) [25, 26].

Результати дослідження. Для розроблен-
ня моделей прогнозу перебігу та результату лі-
кування переломів середньої зони обличчя було 
використано показники 84 хворих, для перевірки – 
28 хворих. 

Першим етапом розроблення СППР лікарем 
щодо індивідуалізованого вибору методу лікуван-
ня переломів середньої зони обличчя полягає в 
якісному обробленні даних пацієнтів, отриманих 
на первинному обстеження під час госпіталізації, 
в процесі лікування, у подальший термін спосте-
реження. Узагальнена схема процесу розроблен-
ня та застосування системи прийняття рішення 
лікарем щодо вибору методу лікування перелому 
верхньої зони обличчя наведена на рис. 1. 

Дані, використані для розроблення моделей, 
можна умовно розділити на дві категорії: вхідні 
дані – це дані, які отримано до початку лікування, 
а також інформація про метод лікування, що було 
використано у конкретного пацієнта; вихідні дані – 
це дані, що було отримано одразу після лікування 
та у віддалений термін. При цьому кількісні показ-
ники, що характеризують наявну травму та стан 
пацієнта, використовуються в незмінному вигляді, 

Рис. 1. Узагальнена схема процесу розроблення системи прий-
няття рішення лікарем щодо вибору методу лікування перело-

мів середньої зони обличчя
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а якісні – кодуються позитивними цілими 
числами, які визначаються за допомоги 
шкал та формалізованих правил. Таким 
же чином кодується і метод лікування. 
Вихідні дані, сформовані за результа-
тами лікування, попередньо класифіку-
ються лікарем за обраними критеріями 
та можуть бути оцінені як задовільні, або 
незадовільні, та поєднані з іншими якіс-
ними та кількісними показниками. За до-
помоги непараметричних статистичних 
методів з повного набору вхідних даних 
про кожного хворого відбираються по-
казники, які найбільше впливають на ре-
зультат лікування, що в подальшому ви-
користовуються для синтезу прогнозних 
моделей.

Наступним етапом розроблення 
СППР лікарем є синтез прогнозних мо-
делей, які дозволяють оцінити вхідні дані 
та на їх основі спрогнозувати результат 
лікування за обраним методом. У якості 
результатів лікування перелому серед-
ньої зони обличчя було обрано величи-
ну зміщення відламків кісток, яке визна-
чалося за допомоги КТ (рис. 2), а також 
значення показників за ВАШ через добу, 
через 3 доби, 5 та 7 діб після операції 
(рис. 3). Таким чином, моделі дозволя-
ють прогнозувати перебіг та результат 
лікування перелому середньої зони об-
личчя. Вхідні дані можуть потенціально 
слугувати для прийняття рішення про 
призначання найбільш підходящого ме-
тоду лікування. 

В результаті синтезу моделей про-
гнозу результатів лікування за зміщенням відлам-
ків (рис. 2) отримані моделі, що описуються нечіт-
кими рівняннями (1). У рівняннях використано такі 
позначення: ХП – характер перелому; ПАР – на-
явність парестезії в підочній ділянці; ГЕМ – наяв-
ність гемосинусу; МЛ – метод лікування; ВАШ-М –  
показник модифікованої візуально-аналогової 
шкали. 
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ХП ПАР ГЕМ МЛ ВАШ М   – функції приналежності показ-
ників ХП, ПАР, ГЕМ, МЛ та ВАШ-М.

У рівняннях (2) – (4) використано такі позна-
чення: ХП – характер перелому; ПАР – наявність 

парестезії в підочній ділянці; ГЕМ – наявність ге-
мосинусу; МЛ – метод лікування; КП – кількість 
пластин; ВАШ 1 – показник візуально-аналогової 
шкали при госпіталізації; ВАШ 2– через добу після 
операції; ВАШ 3 – через три доби після операції; 
ВАШ 4 – через 5-ть діб після операції..

Моделі прогнозу показників за ВАШ 2 (рис. 3) 
описуються нечіткими рівняннями (2). 
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де  2( )n
ВАШ X   – ступень виконання n-того правил 

нечіткої бази знань для вхідного вектора показників 
 { , , , , , };ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШX x x x x x x        , , , , ,n n n n n n

ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШ   
     , , , , ,n n n n n n
ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШ   – функції приналежності по-

казників ХП, ПАР, ГЕМ, МЛ, КП та ВАШ1.
Моделі прогнозу показників за ВАШ 3 (рис. 3) 

описуються нечітким рівнянням (3). 

Рис. 2. Схема процесу синтезу моделі прогнозу остаточного 
зміщення відламків кісток за різних методів лікування

Рис. 3. Схема процесу синтезу моделей прогнозу косметичного 
результату лікування за різних методів
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ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШ   – функції приналежності по-

казників ХП, ПАР, ГЕМ, МЛ, КП та ВАШ1 та ВАШ 2.
Моделі прогнозу показників ВАШ 4 (рис. 4) 

описуються нечітким рівнянням (4). 
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де  4( )n
ВАШ X   – ступень виконання n-того правил 

нечіткої бази знань для вхідного вектора показників 
 { , , , , , };ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШX x x x x x x        , , , , ,n n n n n n
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ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШ   – функції приналежності по-

казників ХП, ПАР, ГЕМ, МЛ, КП та ВАШ1, ВАШ 2 та 
ВАШ 3.

Моделі прогнозування показників ВАШ 5 
(рис. 4) описуються нечіткими рівняннями (5). 
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де  5 ( )n
ВАШ X   – ступень виконання n-того правил 

нечіткої бази знань для вхідного вектора показників 
 { , , , , , };ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШX x x x x x x        , , , , ,n n n n n n

ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШ  
     , , , , ,n n n n n n
ХП ПАР ГЕМ МЛ КП ВАШ   – функції приналежності по-

казників ХП, ПАР, ГЕМ, МЛ, КП та ВАШ1, ВАШ 2 та 
ВАШ 3, ВАШ 4.

Узагальнена схема процедури синтезу моде-
лей прогнозу з використанням нечіткої логіки на-
ведена на рис. 4. Набір вхідних показників спершу 
піддається процедурі субтрактивної кластериза-
ції за гірським алгоритмом [27]. Отримані групи 
кластерів далі слугують для формування нечітких 
логічних рівнянь та параметрів функцій приналеж-
ності нечіткої моделі Сугено [28]. 

Кожне нечітке правило відповідає одному 
кластеру, а координати його центру відповідає  

Рис. 4. Схема загальної процедури синтезу моделей прогнозу результатів 
лікування переломів середньої зони обличчя
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вершиніфункції Гауса, що апроксимує функцію 
приналежності цього правила. Водночас набо-
ри вхідних показників і результатів зв’язуються 
між собою за допомогою лінійних функцій зв’язку 
«вхід-вихід» (функцій продукції). Сукупність пара-
метрів функцій приналежності, нечіткі рівняння, 
що відповідають нечіткім правилам, та функції 
зв’язку формують формалізовану нечітку модель 
прогнозу, яка завантажуються в універсальну ма-
шину нечіткого логічного виведення Сугено [29]. 

Після розрахунку значень показників, що про-
гнозуються, проводиться оцінювання їх точності. 
Для цього розраховується різниця між прогноз-
ними та фактичними результатами, що складає 
похибку прогнозу. Далі, шляхом зміни параметрів 
функцій приналежності (параметри стиснення-роз-
тягування функції Гауса), модель налагоджується 
до тих пір, поки не будуть одночасно досягнути 
мінімальне значення середньої та максимальної 
похибки («Процес #1» на рис. 4). Мінімізація роз-
мірності моделі проводиться шляхом зміни пара-
метрів алгоритму кластеризації, що призводить до 
зменшення кількості кластерів і правил («Процес 
#2» на рис. 4). Цей процес повторюють до тих пір, 
поки не буде отримано мінімальну кількість нечіт-
ких правил за умов збереження достатньої точ-
ності моделі. Після цього формалізовану нечітку 
модель прогнозу можна бути використовувати для 
прогнозування результатів лікування.

Для практичного використання розроблених 
моделей прогнозу перебігу і результату лікування 
переломів середньої зони обличчя в розроблений 
програмний додаток завантажують дані нового 
пацієнта та отримують прогноз ефективності ліку-
вання за кожним із можливих методів (рис. 5). На 
основі аналізу результатів прогнозу лікарем при-
ймається рішення щодо оптимального методу лі-
кування.

На основі розроблених моделей прогнозу 
було розроблено метод вибору лікувальної такти-
ки у випадках переломів середньої зони обличчя.

1. Визначення кількісних і якісних показників хво-
рих.

2. Завантаження показників хворих у програмний 
додаток.

3. Розрахунок прогнозних показників (рівня змі-
щення відламків та показників за ВАШ у різні 
терміни спостереження) за різних методів ліку-
вання.

4. Вибір за значеннями прогнозних показників 
методу лікування, за допомоги якого можна 
отримати найкращі функціональні та косметич-
ні результати. При цьому є можливість враху-
вати технічні та матеріальні обставини лікуван-
ня конкретного хворого.

Розроблений програмний додаток було випро-
бувано на показниках хворих, які не входили у на-
вчальну вибірку. Наведемо приклади використан-
ня моделей прогнозу за різних методах лікування 
переломів середньої зони обличчя.

Хворий В., 43 роки (історія хвороби № 4.7469), 
надійшов до відділення хірургії голови та шиї КНП 
ХОР «ОКЛ» з діагнозом: травматичний перелом 
верхньої щелепи по типу Ле-Фор IІ: травматичний 
перелом вилично-орбітального комплексу право-
руч без значного зміщення уламків; травматичний 
перелом вилично-орбітального комплексу ліво-
руч зі зміщенням уламків; двобічний гемосинус; 
травматичний закритий перелом кісток носу без 
значного зміщення. Знаходився на стаціонарному 
лікуванні з 30.12.2018 по 15.01.2019 року.

При надходженні до стаціонару хворий скар-
жився на порушення прикусу, порушення конфі-
гурації обличчя, носову кровотечу після травми, 
кров’янисті виділення з лівого носового ходу, по-
рушення носового дихання, відчуття оніміння на 
верхній щелепі, в правій та лівій підочних ділян-

ках, оніміння зубів на верхній 
щелепі, погіршення загального 
стану, болі на верхній щелепі. 

За даними КПКТ (Plan-
meca ProMax 3D Max) (від 
04.01.2019) у хворого: пере-
лом верхньої щелепи за типом 
Ле-Фор І: щілина перелому 
проходить через нижній край 
грушоподібного отвору; відмі-
чаються дрібно-оскільчаті пе-
реломи передньої, задньо-ла-
теральної, медіальної стінок лі-
вої верхньощелепної пазухи зі 
зміщенням уламків до 5,2 мм; 
оскільчатий перелом кісток 
носу зі зміщення уламків до 
2,5 мм; двобічний гемосинус? 

Рис. 5. Схема використання системи підтримки прийняття рішень  
лікарем щодо вибору оптимального методу лікування
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(тотальне гомогенне затемнення правої та лівої 
верхньощелепних пазух). 

Хворому проведена операція: лівобічна гай-
моротомія з репозицією відламків лівого велич-
но-орбітального комплексу методом металоосте-
осинтезу.

В післяопераційному періоді у хворого збері-
галося зміщення кісткових уламків (до 6,54 мм), 
гемосинус, незважаючи на проведену операцію з 
використанням стандартної титанової міні-пласти-
ни з мікрогвинтами. 

Дані хворого було завантажено у програм-
ний додаток та проведено розрахунок показників 
(рис. 6). 

Прогнозовані та реальні показники за ВАШ у 
всі терміни спостереження у хворого співпадають. 
За прогнозом остаточне зміщення відламків кісток 
перевищить 3 мм, що і було отримано на практиці 
(6,54 мм).

Рис. 6. Екранна форма програмного додатку з ре-
зультатами прогнозу значень показників хворого В

Хворий Ш., 54 роки (історія хвороби № 4.3713), 
надійшов до відділення хірургії голови та шиї КНП 
ХОР «ОКЛ» з діагнозом: застарілий травматичний 
перелом вилично-орбітального комплексу, дуги 
з правого боку із зміщенням уламків. Застарілий 
травматичний перелом вінцевого відростку ниж-
ньої щелепи з правого боку. Находився на стаціо-
нарному лікуванні з 18.06.2018 по 26.06.2018 року 

Травму отримав у побуті – впав з драбини у 
себе дома. При надходженні до стаціонару хво-
рий скаржився на погіршення загального стану, 
порушення конфігурації обличчя з правого боку в 
підочній ділянці, відчуття оніміння м’яких тканин 
в правій підочній ділянці, кров’янисті виділення з 
правого носового ходу, оніміння зубів на верхній 
щелепі з правого боку, біль на верхній щелепі з 
правого боку. 

За даними КПКТ (Planmeca ProMax 3D Max) 
(від 08.06.2018 року) у хворого візуалізувався круп-
но-осколковий перелом передньої та задньо-ла-
теральної стінок правої верхньощелепної пазухи, 
дна орбіти; перелом латеральної стінки правої ор-
біти зі зміщенням уламків досередини до 12,4 мм; 
V-подібний уламковий перелом правої виличної 
дуги зі зміщенням уламків досередини до 8,6 мм; 
правобічний гемосинус? (гомогенне затемнення 
правої верхньощелепної пазухи на 1/2); перелом 
вінцевого відростку нижньої щелепи з правого 
боку з незначним зміщенням уламків.

Хворому проведена операція: репозиція від-
ламків правого вилично-орбітального комплексу 
та дуги шляхом металоостеосинтезу з викорис-
танням індивідуальної 3-D модельованої титано-
вої міні-сітки. 

Дані хворого було завантажено у програм-
ний додаток та проведено розрахунок показників 
(рис. 7). 

Значення прогнозованих показників за ВАШ 
у всі терміни співпали з реальними. За прогнозом 
зміщення відламків не перевищує 3мм, що є задо-
вільним результатом. На практиці був отриманий 
саме такий результат (2 мм).

Рис. 7. Екранна форма програмного додатку з ре-
зультатами прогнозу значень показників хворого Ш.

Таким чином, наведені клінічні приклади під-
твердили значні можливості розроблених моде-
лей прогнозу перебігу та результату переломів 
середньої зони обличчя.

Оцінювання розроблених моделей прогно-
зу функціонального та косметичного результатів 
лікування 112 хворих з переломами середньої 
зони обличчя показало, що вони мають загальну 
точність 91,6%, чутливість – 95%, специфічність – 
96,4%.
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Обговорення результатів дослідження. 
Основними хірургічними методами лікування пе-
реломів щелеп є кістковий шов, остеосинтез з ви-
користанням спиці Кіршнера, остеосинтез з вико-
ристанням накісткових конструкцій у вигляді міні-
пластин та міні-cіток, переважно з титану [30, 31], а 
також репозиція відламків без фіксації, репозиція з 
тампонадою верхньощелепної пазухи йодоформ-
ним тампоном, з використанням катетеру Фолея 
[32, 33]. 

Найбільш поширеним сучасним способом фік-
сації уламків при переломах щелепно-лицьової ді-
лянки є накістковий остеосинтез з застосуванням 
стандартних міні-пластин після відкритої репозиції 
уламків [34, 35, 36]. Цей метод дозволяє зменши-
ти тривалість іммобілізації щелеп, що в свою чер-
гу відновлює функцію жування в ранні строки та 
скорочує терміни реабілітації пацієнтів. Недоліком 
цього методу є неможливість досягти точного та 
повного прилягання пластин в зоні перелому, осо-
бливо при багатоуламкових пошкодженнях, що 
пов’язане з особливостями анатомічної будовою 
кісток лицьового черепу. Іншим недоліком цього 
методу є можлива травматизація кортикального 
шару фіксуючими елементами через нерівномірне 
розподілення навантаження при неповному при-
ляганні міні-пластини. Застосування стандартних 
титанових міні-пластин подовжує час оперативно-
го втручання та збільшує інтраопераційну травма-
тизацію тканин, а також не завжди дозволяє забез-
печити надійну іммобілізацію відламків через малу 
кількість точок фіксації міні-пластин [37, 38, 39].

Більш прогресивним методом операції ос-
теосинтезу при переломах щелеп є використання 
3D-модельованих титанових міні-пластин [40], але 
ці методи потребують відповідних технічного за-
безпечення та матеріальних ресурсів. У зв’язку з 
цим у клінічній практиці використовують і інші ме-
тоди, наприклад, репозиції відламків з подальшою 
тампонадою верхньощелепної пазухи йодоформ-
ним тампоном з метою фіксації кісткових відлам-
ків, або репозиції відламків без тампонади верх-
ньощелепної пазухи [33, 41]. 

Запропонована СППР лікаря дозволяє про-
гнозувати результати використання кожного з ме-

тодів у конкретного хворого та обирати найбільш 
оптимальний з доступних, що сприятиме покра-
щенню функціональних та косметичних результа-
тів лікування. 

Висновки
1. У якості функціонального та косметичного ре-

зультатів лікування перелому середньої зони 
обличчя при розробленні моделей прогнозу 
можуть бути використані: величина зміщен-
ня відламків кісток, яке визначалося за допо-
моги КТ після операції, а також значення по-
казників за ВАШ через добу, 3, 5 та 7 діб після  
операції.

2. Для прогнозування зміщенням відламків кісток, 
яке залишиться після операції, використано 
такі показники та ознаки: характер перелому, 
наявність парестезії в підочній ділянці, наяв-
ність гемосинусу; метод лікування; показник 
за модифікованою візуально-аналоговою шка-
лою.

3. Для прогнозування показника за ВАШ через 
добу після операції використано такі показ-
ники та ознаки: характер перелому, наявність 
парестезії в підочній ділянці, наявність гемоси-
нусу; метод лікування, кількість пластин у ви-
падку металоостеосинтезу, показник за ВАШ 
до операції. Для прогнозування показника за 
ВАШ через три доби після операції додатково 
використано показник за ВАШ через добу піс-
ля операції; для прогнозування показника за 
ВАШ через п’ять діб після операції додатково 
використано показник ВАШ через три доби піс-
ля операції; для прогнозування показника за 
ВАШ через сім діб після операції додатково ви-
користано показник ВАШ через п’ять діб після 
операції.

4. Розроблені моделі прогнозу функціонального 
та косметичного результатів лікування в ре-
зультаті випробування з використанням показ-
ників 112 хворих з переломами середньої зони 
обличчя показали загальну точність 91,6%, 
чутливість – 95%, специфічність – 96,4%.

Перспективою подальших досліджень є 
порівняльна оцінка різних методів репозиції від-
ламків кісток при переломах центральної зони 
обличчя та визначення клінічних критеріїв вибору 
оптимального методу лікування.
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сИсТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ВРАЧЕМ ОТНОсИТЕЛЬНО ВЫБОРА 
МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ сЕРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА
Худик А. К., Кочина М. Л., Фирсов А. Г.
Резюме. Цель работы – разработка системы поддержки принятия решений врачом относительно 

выбора метода лечения переломов средней зоны лица.
Материалы и методы. В исследование включено результаты обследования и лечения 112 боль-

ных с переломами средней зоны лица, которые находились в отделении хирургии головы и шеи ком-
мунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета «Областная клиническая 
больница» (КНП ХОС «ОКЛ») г. Харьков.

Всем больным при поступлении в стационар выполнялось обследование в соответствии локаль-
ном протоколом. Диагноз устанавливался по результатам конусно-пучковой компьютера томогра-
фии или мультиспиральной компьютерной томографии. Для оценки исходного состояния, а также  
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функционального и косметического эффектов в процессе лечения была использована визуально-ана-
логовая шкала, при госпитализации была использована модифицированная нами визуально анало-
говая шкала, которая содержит балльную оценку состояния больного по 12 характеристикам травмы.

Для разработки моделей прогноза результатов лечения переломов средней зоны лица с примене-
нием различных методов использовалась нечеткая логика.

Результаты. Для прогнозирования величины остаточного после операции смещения отломков ко-
стей использованы следующие показатели и признаки: характер перелома, наличие парестезии в под-
глазничной области, наличие и степень гемосинуса, метод лечения, показатель модифицированной 
визуально-аналоговой шкалы. Для прогнозирования показателя визуально аналоговой шкалы через 
сутки после операции использованы следующие показатели и признаки: характер перелома, наличие 
парестезии в подглазничной области, наличие и степень гемосинуса, метод лечения, количество пла-
стин в случае металлоостеосинтеза, показатель визуально аналоговой шкалы до операции. Для про-
гнозирования показателей визуально аналоговой шкалы в последующие сроки наблюдения к входным 
показателям модели добавляются значения показателей этой шкалы в ранние сроки.

Выводы. В результате апробации разработанных моделей прогноза функционального и космети-
ческого исходов лечения с использованием показателей 112 больных с переломами средней зоны 
лица установлено, что общая точность моделей составляет 91,6%, чувствительность - 95%, специфич-
ность - 96,4%.

Ключевые слова: переломы средней зоны лица, методы лечения, модели прогноза, нечеткая 
логика, система поддержки принятия решений врачом.
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Support System of Doctor’s Decision-Making on the Choice 
of a Method for Treating Fractures of the Midface Area
Khudyk A. K., Kochina M. L., Firsov O. G.
Abstract. The purpose of the study is to develop a support system of doctor’s decision-making on the 

choice of a method for treating fractures of the midface are.
Materials and methods. The study includes the results of examination and treatment of 112 patients with 

fractures of the midface area, who were undergoing inpatient treatment in the Department of Head and Neck 
Surgery of the Municipal Noncommercial Enterprise of Kharkiv Regional Council «Regional Clinical Hospital», 
Kharkiv.

All patients at hospitalization underwent examination according to the local protocol. The diagnosis was 
based on the results of cone-beam computed tomography, or multislice computed tomography. To determine 
the initial condition, as well as to assess the functional and cosmetic effects in the treatment process (1st, 3rd, 
5th and 7th days) a visual analogue scale was used, at hospitalization we also used a visual analogue scale 
modified by us, which contains a point evaluation of the patient’s condition for 12 signs of trauma.

The Scilab computer algebra system was used to develop models for predicting the results of treatment 
of the midface area fractures using various methods, and a graphical application for the Windows operating 
system was developed for the practical use of the support system of doctor’s decision-making, in which the 
Sugeno fuzzy inference machine was integrated into the developed models

Results and discussion. To predict the displacement of bone fragments that will remain after the surgery, 
the following indicators and signs were used: the nature of the fracture, the presence of paraesthesia in the 
infraorbital area, the presence of hemosinus; method of treatment; indicator by the modified visual analogue 
scale.

To predict the indicator on a visual analogue scale a day after the surgery, the following indicators and 
signs were used: the nature of the fracture, the presence of paraesthesia in the infraorbital area, the presence 
of hemosinus; method of treatment, the number of plates in the case of metal osteosynthesis, the indicator 
by a visual analogue scale before surgery. To predict indicators by a visual analogue scale in the subsequent 
terms, the values   of indicators by this scale in the previous terms are added to the input indicators of the model.

Conclusion. As a result of the research it was found that the following can be used as the functional and 
cosmetic results of treatment of the midface area fracture in the development of predicting models: the amount 
of displacement of bone fragments, which was determined by computed tomography after surgery, and the 
values of indicators by a visual analogue scale after a day, 3, 5 and 7 days after surgery.

The developed models for predicting functional and cosmetic results of treatment as a result of testing 
using indicators of 112 patients with fractures of the midface area showed an overall accuracy of 91.6%, sen-
sitivity – 95%, specificity –96.4%.
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