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Метою дослідження було проведення науко-
вого та практичного аналізу клінічних сонографіч-
них результатів обстеження пацієнтів з різними 
типами обличчя в процесі планування реконструк-
ційних операцій м’яких тканин обличчя з викорис-
танням в якості автотрансплантата щічного жиро-
вого тіла. 

Матеріал та методи. В дослідженні при-
йняли участь 28 пацієнтів віком 20-45 років з де-
фектами та деформаціями тканин зубощелепної 
системи. Інструментальний сонографічний аналіз 
товщини щічного жирового тіла проводився з ви-
користанням ультразвукового сканера GE Logiq E 
(USA), частота трансдюсера 7.5-12 МГц. Проводи-
лось визначення різновидів щічного жирового тіла 
правильної (овальної) або неправильної (“пісочний 
годинник”) форм, його локалізація по відношенню 
до серединного осьового розташування коронки 
перших верхніх молярів та середнє значення тов-
щини щічного жирового тіла з точністю до 0.01 мм.

Результати проведеного клінічного дослі-
дження середнього значення товщини щоки па-
цієнтів з мезофаціальним типом лиця дозволили 
встановити, що зліва її величина складає 8,94±0,89 
мм, з правої сторони – 9,05 ±0,82 мм. У пацієнтів з 
брахіфаціальним типом лиця зліва значення тов-
щини щоки становить 12,33±1,63 мм (р<0,0005*), 
а з правої сторони 12,44±1,54 мм (р<0,0005*). У 
пацієнтів з доліхофаціальним типом лиця зліва 
показник товщини щоки сягає величини 7,53±0,61 
мм (р<0,008*), з правої сторони – 8,58±1,093 мм 
(р<0,08). 

Висновки. У щічному жировому тілі наявні 
морфологічні переваги пов’язані з його насиченіс-
тю клітинними комплексами зі значним ступенем 
васкуляризації, податливою текстурою, пластич-
ними можливостями та безпосередній участі у ре-
алізації основних функцій щелепно-лицевої ділян-
ки. Відмінності кількісних величин щічного жиро-
вого тіла, які встановлені клінічно-сонографічними 
дослідженнями, проведеними у пацієнтів з різни-
ми типами лиця, доцільно враховувати при виборі 
оперативних підходів у ході хірургічного закриття 
тканинних дефектів альвеолярних відростків ще-
леп авторансплантатом щічного жирового тіла. 

Ключові слова: щічне жирове тіло, соногра-
фічні дослідження, товщина щоки, мезофаціали, 
доліхофаціали, брахіфаціали.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Удосконалення методів діагностики та спо-
собів хірургічного і ортопедичного лікуванння де-
фектів зубо-щелепової системи пацієнтів з ура-
хуванням індивідуалізованих етіопатогенетичних, 
клінічних і морфофункціональних факторів», № 
держ. реєстрації 0119U10402.

Вступ. Впродовж останніх років детально до-
сліджуються та вивчаються морфо-функціональні 
особливості щічного жирового тіла (ЩЖТ) паці-
єнтів для розширеного клінічного застосування в 
хірургічній стоматологічній практиці. Морфологічні 
переваги ЩЖТ пов’язані з його насиченістю клі-
тинними комплексами зі значним регенераторним 
потенціалом, високим ступенем васкуляризації, 
податливою текстурою, пластичними можливостя-
ми преформації розмірів та безпосередній участі 
у реалізації основних функцій щелепно-лицевої 
ділянки(ЩЛД). Все це обумовлює потенційну мож-
ливість використання ЩЖТ для заміщення тканин-
них дефектів та деформацій [1, 2, 3] Поряд із цим, 
в літературних джерелах та з власного досвіду 
практичного застосування ЩЖТ, постало питання 
конкретного визначення його об’ємних параметрів 
у пацієнтів, що суттєво би допомогло хірургам-сто-
матологам не лише при заборі фрагменту жиро-
вого тіла Біша, але дозволило би запобігти появі 
непотрібних ускладнень, зокрема таких як виник-
нення післяопераційних кил, псевдокил або ліпом 
ЩЖТ. В зв’язку з цим вважаємо, що на сучасному 
етапі розвитку реконструктивно-відновної хірургії 
щелепно-лицевої ділянки, оперативні підходи до 
вирішення оптимального та безпечного проведен-
ня таких оперативних втручань мають базуватися 
на міждисциплінарній оцінці пацієнтів напередодні 
операції, а при отриманні та пересадці ЩЖТ пови-
нні враховувати індивідуальні особливості типоло-
гії морфологічних ознак їх лиця [4]. 

Клінічно розпрацьовано клінічно-рентгеноме-
тричний алгоритм обстеження пацієнтів при за-
борі ЩЖТ та встановлено статистично відмінні 
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показники товщини щічного трикутника у пацієнтів 
з різними типами лиця [5]. При рентгенологічному 
дослідженні на панорамних рентгензнімках вста-
новлено, що величина сагітального кута і верти-
кальної відстані від оклюзійної поверхні першого 
верхнього моляра до піднебінної площини також 
відрізняються у пацієнтів з різними типами лиця, 
що підкреслює необхідність різностороннього клі-
нічно-інструментального поліпшення передопера-
ційної діагностики просторових показників ЩЖТ. 

В зв’язку з вищевикладеним, вважаємо, що 
для повноцінного планування та адекватного про-
ведення забору ЩЖТ необхідним є клінічно-соно-
графічне вивчення його біометричних параметрів 
у пацієнтів з різною типологією лиця [6, 7]. 

Метою дослідження постав науково-прак-
тичний аналіз клініко-сонографічних результатів 
обстеження пацієнтів з різними типами лиця при 
підготовці до заміщення дефектів тканин ротової 
порожнини ЩЖТ.

Матеріал та методи дослідження. В дослі-
дженні прийняли участь 28 пацієнтів 20-45 років, з 
дефектами та деформаціями тканин зубо-щелеп-
ної системи. Дослідження проведено у центрі уль-
тразвукової діагностики «Ультрамед» (м. Львів). 

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.

Клінічно встановлювався тип лиця пацієнтів 
по співвідношенню його висоти (Nasion-Gnation) 
до ширини (Zygonion dextra-Zygonion sinistra) за 
показником Prosopic index з встановленням мезо-, 
брахі- та доліхофаціального типів. Усім пацієнтам 
з різними типами лиця здійснювали клінічне обсте-
ження з встановленням товщини щічної ділянки 
(TЩ). При клінічному обстеженні пацієнтів ТЩ ви-
значали вздовж корональної лінії, яка простягаєть-
ся від мочки вуха до середини верхньої губи в об-
ласті переднього (носогубна згортка-1), заднього 
(передній край основного жувального м’яза-2) та 
посередині (3) між 1 та 2 місцями проведення за-
мірів з правої та лівої сторін щічного трикутника. 
Біометрію ТЩ проводили за допомогою клінічної 
лінійки Willis з визначенням середнього значення 
усіх ділянок вимірювання зліва та справа з точніс-
тю вимірювання +/- 0,50 мм.

Інструментальний сонографічний аналіз тов-
щини ЩЖТ проводили ультразвуковим сканером 
GE Logiq E (USA), з використанням лінійного тран-
сдюсера (7,5-12 МГц). При цьому визначались 
різновиди ЩЖТ правильної (овальної) або не-
правильної (“пісочний годинник”) форм, його ло-
калізація по відношенню до серединного осьово-
го розташування коронки перших верхніх молярів 
та середнє значення товщини ЩЖТ з точністю до 
0.01 мм.

Статистичний аналіз отриманих показників 
клініко-сонографічного дослідження проводився 
параметричним способом аналізу незалежних ви-
бірок отриманих даних (M±Std.Dv.cигма) за Стью-
дентом та кореляційним аналізом, при порoговому 
значенні репрезентативності р<0,05.

Результати дослідження. Результати клініч-
ного дослідження середнього значення ТЩ пацієн-
тів з мезофаціальним типом лиця дозволили вста-
новити, що зліва її величина складає 8,94±0,89 мм, 
з правої сторони – 9,05 ±0,82 мм. У пацієнтів з 
брахіфаціальним типом лиця зліва значення ТЩ 
становить 12,33±1,63 мм (р<0,0005*), а з правої 
сторони 12,44±1,54мм (р<0,0005*). У пацієнтів з 
доліхофаціальним типом лиця зліва показник ТЩ 
сягає величини 7,53±0,61 мм (р<0,008*), з правої 
сторони – 8,58±1,093 мм (р<0,08). Статистична 
достовірність* визначалася у порівнянні з даними 
групи пацієнтів з мезофаціальним типом лиця.

Отримані статистичні результати демонстру-
ють посередні значення показників ТЩ у пацієнтів 
мезофаціального типу лиця, які в 1,117 разів біль-
ші, ніж у доліхофаціалів і в 0,73 рази менші, ніж у 
брахіфаціалів, що слід враховувати при проведен-
ні сонографічних досліджень.

При ультразвуковому досліджені у пацієнтів з 
різними типами лиця виявлено, що у мезофаціалів 
з лівого боку товщина ЩЖТ становить 5,45±0,46 
мм, з правого боку 5,14±0,36 мм. В ході клінічно-
сонографічного обстеження пацієнтів з мезофаці-
альним типом лиця було встановлено, що найбіль-
ша по товщині частина ЩЖТ, овальної форми та 
проектується на середину лінії MaxM-PP (рис. 1).

При дослідженні результатів ультразвуково-
го сканування товщини ЩЖТ встановлено, що у 
брахіфаціалів з лівого боку показник ТЩ досто-
вірно відрізняється від МФ і становить 7,04±0,74 
мм(р<0005*),а з правого боку 6,38±0,57 мм 
(р<0,003*). В ході клінічно-сонографічного обсте-
ження пацієнтів з брахіфаціальним типом лиця ви-
явлено, що ЩЖТ має гелікоїдальну форму, менша 
частина якого знаходиться проксимально від лінії 
MaxM-PP (рис. 2).

При ультразвуковому скануванні товщи-
ни ЩЖТ у пацієнтів з доліхофаціальним типом 
лиця встановлено,що він достовірно менший у  
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порівнянні з показниками отриманими у МФ, і ста-
новить з лівого боку 3,84±0,6 мм (р<0,0007), а з 
правого боку 4,04±0,44 мм (р<0,0002). В ході клі-
нічно-сонографічного обстеження пацієнтів з до-
ліхофаціальним типом лиця було встановлено,що 
ЩЖТ має вигляд “пісочного годинника”, менша 
частина якого розташовується дистально від лінії 
MaxM-PP (рис. 3).

Рис. 3 – Візуальне зображення ультразвукового до-
слідження товщини ЩЖТ у пацієнта з доліхофаціаль-

ним типом лиця

Відмінності кількісних величин ЩЖТ, які вста-
новлені клінічно-сонографічними дослідженнями, 
проведеними у пацієнтів з різними типами лиця 
доцільно враховувати при виборі оперативних під-
ходів у ході хірургічного закриття тканинних дефек-
тів альвеолярних відростків щелеп авторансплан-
татом ЩЖТ. 

Обговорення результатів дослідження. 
Ультразвукове дослідження, або сонографія, з ви-
сокою роздільною здатністю дозволяє добре виріз-
нити конкретний морфологічний субстрат м’яких 
тканин, особливо коли він містить жирову тканину 
[2, 8]. Сонографія має перевагу при порівнянні з ін-
шими інструментальними способами оцінки пере-
довсім низькою вартістю, неінвазивністю, доступ-
ністю та відтворюваністю, а також суб’єктивним 
загальноприйнятим серед пацієнтів з розумінням 
об’єктивності отриманих даних [9]. Ультразвукове 
обстеження також технічно менш вимогливе, ніж 
КТ і МРТ, і окрім цього, не спричинює іонізуюче ви-
промінювання, що робить його ідеальним інстру-
ментом для точної діагностики та прецизійної іден-
тифікації ЩЖТ [9-12]. Ця методологія може бути 
більш практичною, ніж сканування КТ та МРТ для 
визначення біометричних показників ЩЖТ [13], 
тому стала підставою для проведення науково-
практичних досліджень з використанням запропо-
нованих клінічно-сонографічних способів обсте-
ження ЩЖТ з врахуванням типу лиця пацієнтів. 
Виявлені особливості вивчених інструментальних 
показників обстеження пацієнтів з різними типами 
лиця індивідуалізовано визначають специфічні ха-
рактеристики основних етапів оперативного втру-
чання, пов’язаного із автотрансплантацією ЩЖТ. 
Виходячи з результатів обстеження пацієнтів з різ-
ними типами лиця, зроблено висновки щодо прак-
тичних рекомендацій проведення автотрансплан-
тації ЩЖТ у даних пацієнтів.

Висновки
1. Середня товщина щічної ділянки у паці-

єнтів згідно біометричних вимірювань за-
стосованим способом становить 9,79 мм, 
причому у пацієнтів з мезофаціальним ти-
пом лиця цей показник знаходиться в меж-
ах 10,08-7,72 мм, і є більшим у середньо-
му в 1,12 разів у порівнянні з показниками 
пацієнтів-доліхофаціалів, ТЩ у яких зна-
ходиться в діапазоні 9,52-6,83 мм, при по-
рівнянні з показниками пацієнтів-брахіфа-
ціалами є меншим в 0,7 разів, ТЩ в яких 
визначається в оптимумі 14,51-9,87 мм.

2. Середня товщина ЩЖТ при ультразвуко-
вому дослідженні становить 5,4 мм. При-
чому, у пацієнтів мезофаціалів вона коли-
вається від 5,14±0,36 мм справа до 5,45± 
±0,46 мм зліва, у пацієнтів-брахіфаціалів 

Рис. 1 – Візуальне зображення ультразвукового до-
слідження товщини ЩЖТ у пацієнта з мезофаціаль-

ним типом лиця

Рис. 2 – Візуальне зображення ультразвукового до-
слідження товщини ЩЖТ у пацієнта з брахіфаціаль-

ним типом лиця
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у порівнянні з пацієнтами мезофаціаль-
ного типу лиця середня товщина ЩЖТ є 
достовірно вищою і визначається в опти-
мумі 6,38±0,57 мм справа до 7,04±0,74 мм 
зліва, у пацієнтів-доліхофаціалів у порів-
нянні з пацієнтами з мезофаціальним ти-
пом лиця порівнюваний показник ЩЖТ є 
достовірно нижчим, і визначається в опти-
мумі 4,04±0,44 мм справа до 3,84±0,6 мм 
зліва.

3. У пацієнтів з мезофаціальним типом лиця 
було встановлено, що найбільша по тов-
щині частина ЩЖТ має правильну оваль-
ну форму, проектується на середину ко-
ронкової частини першого верхнього мо-
ляра, у пацієнтів з брахіфаціальним типом 

лиця ЩЖТ, має неправильну гелікоїдаль-
ну форму, менша частина якого частина 
зміщена допереду орієнтуючись на серед-
ину коронкової частини першого верхньо-
го моляра,у пацієнтів з доліхофаціальним 
типом лиця ЩЖТ має вигляд “пісочного 
годинника”, більша частина якого зміщена 
допереду від середини коронкової части-
ни першого верхнього моляра.

Перспективи подальших досліджень. Отри-
мані дані вказують на перспективність подальших 
досліджень проаналізованого сонографічного по-
казника товщини щічної ділянки та товщини ЩЖТ 
з метою комплексного застосування його для діа-
гностичного обстеження пацієнтів напередодні ав-
тотрансплантації ЩЖТ.
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УДК 616.318-018.26-071.3-036-073.48
КЛИНИЧЕсКИ-сОНОГРАФИЧЕсКИЙ АНАЛИЗ БИОМЕТРИЧЕсКИх ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТОЛЩИНЫ ЩЕКИ И ЖИРОВОГО ТЕЛА ЩЕКИ У ПАЦИЕНТОВ с РАЗНЫМ ТИПОМ ЛИЦА
Ружицкая О. В., Кучер А. Р., Вовк В. Ю., 
Вовк Ю. В., Палий А. В., Ковпак Л. В., Угляр И. М.
Резюме. Целью исследования было проведение научного и практического анализа клинических 

сонографических результатов обследования пациентов с разными типами лица в процессе планиро-
вания реконструктивных операций мягких тканей лица с использованием в качестве ауторансплантата 
щечного жирового тела.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 28 пациентов в возрасте 20-45 лет с де-
фектами и деформациями тканей зубочелюстной системы. Инструментальный сонографический ана-
лиз толщины жирового тела проводился с использованием ультразвукового сканера GE Logiq E (USA), 
частота трансдюсера 7.5-12 МГц. Проводилось определение разновидностей щечного жирового тела 
правильной (овальной) или неправильной («песочные часы») форм, локализация по отношению к сре-
динному осевому расположению коронки первых верхних моляров, и среднее значение толщины щеч-
ного жирового тела с точностью до 0.01 мм.

Результаты проведенного клинического исследования среднего значения толщины щеки пациен-
тов с мезофациальным типом лица позволили установить, что слева ее величина составляет 8,94±0,89 
мм, с правой стороны – 9,05±0,82 мм. У пациентов с брахифациальным типом лица слева значение 
толщины щеки составляет 12,33±1,63 мм (р<0,0005*), а с правой стороны 12,44±1,54 мм (р<0,0005*). 
У пациентов с долихофациальным типом лица слева показатель толщины щеки достигает величины 
7,53±0,61 мм (р<0,008*), с правой стороны – 8,58±1,093 мм (р<0,08).

Выводы. В щечном жировом теле имеются морфологические преимущества, связанные с его 
насыщенностью клеточными комплексами со значительной степенью васкуляризации, податливой 
текстурой, пластическими возможностями и непосредственного участия в реализации основных функ-
ций челюстно-лицевой области. Различия количественных величин щечного жирового тела, которые 
установлены клинически-сонографическими исследованиями, проведенными у пациентов с разными 
типами лица, целесообразно учитывать при выборе оперативных подходов в ходе хирургического 
закрытия тканевых дефектов альвеолярных отростков челюстей ауторансплантатом щечного жирового 
тела.

Ключевые слова: щечное жировое тело, сонографические исследования, толщина щеки, 
мезофациалы, долихофациалы, брахифациалы.

UDC 616.318-018.26-071.3-036-073.48
Clinical and Sonographic Analysis of Biometric Indicators of Cheek Thickness 
and Cheek Fat Body in Patients with Different Face Types 
Ruzhytska O. V., Kucher A. R., Vovk V. Yu., 
Vovk Yu. V., Paliy A. V., Kovpak L. V., Uglyar I. M.
Abstract. The purpose of the study was to conduct a scientific and practical analysis of clinical sonographic 

results of examination of patients with different face types in the process of planning the reconstruction of facial 
soft tissues with the involvement of buccal fat pad. 

Materials and methods. The study was conducted on 28 patients of different age groups (from 20 to 45 
years old) with defects and deformities of the tissues of the dental system. Instrumental sonographic analysis of 
the thickness of the buccal fat body was performed using an ultrasound scanner GE Logiq E (USA), transducer 
frequency 7.5-12 MHz. The types of buccal fat pad of correct (oval) or irregular (“hourglass”) shapes were 
determined, as well as its localization in relation to the median axial location of the crown of the first upper 
molars and the average value of the buccal fat pad thickness with an accuracy of 0.01 mm.

Results and discussion. The results of a clinical study of the average value of the thickness of the cheek 
of patients with mesofacial type of face allowed to establish that on the left its value is 8.94±0.89 mm, on the 
right side – 9.05±0.82 mm. In patients with brachyfacial type of face on the left the value of the thickness of 
the cheek is 12.33±1.63 mm, and on the right side – 12.44±1.54 mm. In patients with dolichofacial type of 
face on the left, the index of the thickness of the cheek reaches the value of 7.53±0.61 mm, on the right side – 
8.58±1.093 mm. Statistical significance was determined in comparison with data from the group of patients 
with mesofacial facial type.

The obtained statistical results show mediocre values of buccal fat pad thickness in patients with mesofacial 
type of face, which are 1.117 times larger than in dolichofacials and 0.73 times smaller than in brachyfacials, 
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which should be taken into account when conducting sonographic studies. Differences in the quantitative 
values of buccal fat pad thickness, which are established by clinical and sonographic studies conducted in 
patients with different types of faces is recommended to take into account when choosing surgical approaches 
during surgical closure of tissue defects of the alveolar processes of the jaws with autologous buccal fat pad.

Conclusion. Buccal fat pad has morphological advantages associated with its saturation with cell 
complexes that have significant degree of vascularization, pliable texture, plasticity and direct participation in 
the implementation of the basic functions of the maxillofacial area.

Keywords: buccal fat pad, sonographic examinations, cheek thickness, mesofacials, dolichofacials, 
brachyfacials.
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