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Хронічний одонтогенний верхньощелепний синусит (ХОВЩП) – одне з найбільш частих і тривалих захворювань, що
ускладнюють різні патологічні процеси в
зубах та верхній щелепі: апікальні періодонтити, остеомієліти, нагноєні кісти, травми
зубів, у тому числі хірургічні, персистування залишків коренів зубів після їхнього неповного видалення або збереження залишків пломбуючої маси. Частота захворюваності на ХОВЩП, у порівнянні з хронічним
риногенним верхньощелепним синуситом
(ХРВЩП), за даними різних авторів, коливається і становить від 4 до 40 % від загальної кількості гайморитів [1-3, 8, 11, 12].
Найважливішу роль у виникненні й підтримці активності запального процесу у верхньощелепній пазусі (ВЩП) відіграє інфекційний фактор [4, 7, 8, 11]. На відміну від
ХРВЩП, де провідну роль у патогенезі грає
поширення інфекції з порожнини носа на
слизову оболонку ВЩП, а порушення дренажу через верхньощелепний отвір є важливою умовою розвитку процесу, при
ХОВЩП діють інші патогенетичні фактори:
розповсюдження інфекції з осередку гострого або хронічного одонтогенного запалення, наявність у тканинах пазухи інфікованого стороннього тіла (зокрема пломбуючої маси), не повністю вилучених, часто інфікованих фрагментів коренів зубів, персистування оро-антрального сполучення, що
також часто має ятрогенне походження [1,
2, 5, 10].
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Все ж у питаннях патології та патологічної анатомії ХОВЩП до цього часу залишається багато неясного. За винятком
окремих робіт [14 – риногенні синусити],
патоморфологічні особливості ураження
тканин пазухи й верхньої щелепи на достатньому біопсійно-морфологічному матеріалі не вивчені, частота виникнення патологічних змін різних градацій – не визначена.
Метою нашої роботи було визначення
на основі вивчення гістологічних особливостей ураження тканин ВЩП та верхньої
щелепи частоти розвитку деяких патологічних змін, важливих для діагностики й реконструктивно-відновлювального лікування
хворих на хронічний одонтогенний синусит.
Матеріал і методи дослідження
Матеріалом дослідження слугував 31
резекційний біоптат патологічно змінених
тканин, що заповнювали ВЩП, і невеликі
фрагменти кісткової тканини верхньої щелепи, отримані при радикальній операції за
методом Колдуелла-Люка від 30 хворих на
ХОВЩП. Показанням до операції був тривалий ХОВЩП, що не піддавався консервативним засобам лікування. В однієї обстежуваної виконано двостороннє втручання.
Розміри м’якотканинних і кісткових фрагментів не перевищували 1х1,5 см. Розподіл
клініко-морфологічного матеріалу за віковими групами пацієнтів та репрезентативністю
біоптатів наведено в табл. 1. При клінічному
обстеженні хворих враховувалась низка по39

казників, для яких виділено певні альтернативні та напівкількісні градації (табл. 2). Видалені тканини піддавались гістологічному

дослідженню, за результатами якого визначались альтернативні та напівкількісні градації морфологічних показників (табл. 3).
Таблиця 1

Розподіл клініко-морфологічного матеріалу за віковими групами хворих і репрезентативністю біоптатів (у комірках таблиці – число біоптатів або окремих об'єктів дослідження)
Кількість біоптатів від
хворих різної статі
Вікові групи
хворих, роки

Всього
біоптатів від
хворих за
віковими
чоловіжіночої
групами
чої

Репрезентативність біоптатів щодо тканин
верхньощелепної пазухи, об’єктів
дослідження
епітелій
та вміст
пазухи

власна пластинка слизової оболонки,
фіброзна тканина

кісткова
тканина
верхньої
щелепи

Всього
об’єктів
гістологічного дослідження за
віковими
гупами

До 30

3

4

7

7

7

3

17

31-40

4

7

11

9

10

8

27

41-50

3

2

5

3

4

3

10

Понад 50

1

7

8

9

9

5

23

Всього

11

20

31

28

30

19

77

Таблиця 2
Частота розподілу біоптатів з різними альтернативними та градаційними клінічними
та лабораторними показниками у хворих на хронічний верхньощелепний синусит
Число біоптатів,
віднесених до
Клінічні та лабораторні
кожної градації чи
показники у хворих, у яких Опис градацій клінічних показників
альтернативи – із
виконувалась біопсія тканин
або альтернативних станів
загального числа
ВЩП
інформативних
біоптатів

Вік хворого на момент
виконання біопсії

Давність появи клінічних
симптомів синусита
Давність появи клінічних
симптомів захворювання
зубів на цій стороні
верхньої щелепи

40

Частота
виявлення певної
градації клінічних
та лабораторних
показників, % від
числа інформативних біоптатів

до 35 років включно

15

48,4

понад 35 років

16

51,6

всього зараховано випадків біопсії

31

100,0

менш ніж 3 роки

14

46,7

3 роки та більше

16

53,3

всього зараховано випадків біопсії

30

100,0

менш ніж 5 років

15

50,0

5 років та більше

15

50,0

всього зараховано випадків біопсії

30

100,0
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Продовження таблиці 2

Зуби верхньої щелепи, що
спричинили синусит

V

1

3,2

VI

14

45,2

VII

4

12,9

VIII
зазначено два причинних зуба
(VI-VII та IV-V)
причинний зуб не визначено

1

3,2

3

9,6

8

25,8

всього зараховано випадків біопсій

31

100,0

9

30,0

21

70,0

всього зараховано випадків біопсій

30

100,0

відсутність одонтогенної кісти

5

16,7

наявність одонтогенної кісти

25

83,3

всього зараховано випадків біопсій

30

100,0

найбільший розмір – менш ніж 2 см

15

50,0

найбільший розмір – 2 см
або більше

15

50,0

всього зараховано випадків біопсій

30

100,0

залишки пломбуючої маси

19

63,3

залишки кореня раніше видаленого
зуба або залишків кореня у поєднанні з пломбірувальною масою

11

36,7

всього зараховано випадків біопсій

30

100,0

15

53,6

13

46,4

28

100,0

15

50,0

понад 5,0 х 10

15

50,0

всього зараховано випадків біопсій

30

100,0

менше або дорівнює 3

16

55,2

понад 3

13

44,8

всього зараховано випадків біопсій

29

100,0

менше 7 мм/ч

15

50,0

7 мм/ч та більше

15

50,0

всього зараховано випадків біопсій

30

100,0

відсутність оро-антрального
сполучення
Наявність на момент
наявність оро-антрального
операції (чи раніше)
оро-антрального сполучення сполучення

Наявність одонтогенної
кісти верхньої щелепи, що
співіснувала з синуситом

Розміри патологічного
осередку у ВЩП, які
визначено під час операції

Наявність стороннього тіла
(тіл), яке знайдено під час
операції

Вид виділеного з тканин
пазухи збудника,
що переважав

епідермальний стафілокок в монокультурі або у поєднанні з іншим
збудником, крім золотистого стафілокока
золотистий стафілокок в монокультурі або у поєднанні з іншим збудником
всього зараховано випадків біопсій

Кількість лейкоцитів
у загальному аналізі крові
перед операцією
Процент паличкоядерних
нейтрофілоцитів у формулі
крові перед операцією

ШОЕ перед операцією

менше 5,0 х 10

9

9
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Таблиця 3
Частота розподілу біоптатів різних альтернативних та градаційних морфологічних
показників у хворих на хронічний верхньощелепний синусит

Основні морфологічні
показники стану тканин
біоптата

Опис градацій патологічних змін
або альтернативних станів

відсутні
Наявність гіперпластичних
розростань слизової оболонки присутні
ВЩП
всього зараховано випадків біопсій
відсутній
Наявність ексудата на поверх- присутній фібринозний або гнійний
ні слизової оболонки
ексудат
всього зараховано випадків біопсій
повністю збережений або має тільки
Поширення пошкодження
дрібні дефекти
та/або десквамації епітелію
поширені дефекти епітелію слизової
слизової оболонки
оболонки
всього зараховано випадків біопсій
багаторядний незмінений
Ступінь змін епітелію слизової багаторядний з частковою десквамаоболонки
цією клітин верхніх шарів
всього зараховано випадків біопсій
відсутні
Ознаки гіперплазії клітин епіприсутні
телію слизової оболонки
всього зараховано випадків біопсій
відсутні
Ознаки гіперсекреції келихоприсутні
подібних клітин епітелію
всього зараховано випадків біопсій
відсутні
Наявність багатоклітинних
слизових залоз у власній плас- присутні
тинці
всього зараховано випадків біопсій
низький
Ступінь фіброзування власної
високий
пластинки слизової оболонки
всього зараховано випадків біопсій
Ступінь вираженості набряку низький або набряк відсутній
власної пластинки слизової
високий
оболонки
всього зараховано випадків біопсій
катаральне серозне, або катаральне
фібринозне
Вид ексудативного запалення
катаральне гнійне або фібринознослизової оболонки
гнійне
всього зараховано випадків біопсій
відсутнє або низькоактивне
Активність продуктивного
високоактивне
запалення слизової оболонки
всього зараховано випадків біопсій
відсутні
Характер остеонекрозу у кіст- дрібноосередкові
ковій тканині щелепи
поширені
всього зараховано випадків біопсій
відсутня
Наявність ознак перебудови у
присутня
кістковій тканині щелепи
всього зараховано випадків біопсій
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Число біоптатів,
віднесених до кожної градації чи
альтернативи – із
загального числа
інформативних
біоптатів

Частота виявлення
певної градації чи
альтернативи морфологічних показників, % від числа
інформативних біоптатів

4
23
27
9

14,8
85,2
100,0
33,3

18

66,7

27

100,0

13

48,1

14

51,9

27
8

100,0
29,6

19

70,4

27
18
10
28
17
11
28
12
16
28
18
12
30
11
19
30

100,0
64,3
35,7
100,0
60,7
39,3
100,0
42,9
57,1
100,0
60,0
40,0
100,0
36,7
63,3
100,0

14

48,3

15

51,7

29
7
23
30
3
11
4
18
10
8
18

100,0
23,3
76,7
100,0
16,7
61,1
22,2
100,0
55,6
44,4
100,0
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Результати дослідження
Патологічні зміни в тканинах біоптатів характеризувалися певною якіснокількісною різноманітністю. У більшості
біоптатів в слизовій оболонці, що включала
власну пластинку (ВПС), визначалися різної
величини поліпоподібні, ворсинчасті та подушкоподібні розростаннями значний набряк (рис. 1). На поверхні слизової оболонки, між її фрагментами, розростаннями містилися скупчення ексудату різного виду,
некротичних мас з домішкою бактерій, зрідка – міцелію грибів (рис. 2). В багатьох
випадках у фрагментах біоптата був різко і,
звичайно, нерівномірно виражений фіброз
ВПС, що виявлялося при фарбуванні за
Ван- Гізоном.
Епітелій слизової оболонки ВЩП у
більшості біоптатів мав виражені патологічні зміни: паракератоз, більш-менш великі
ділянки десквамації з ерозуванням, при
цьому десквамований епітелій цілими пластами лежав між фрагментами слизової оболонки; іноді в багаторядному епітелії містилася дуже велика кількість келихоподібних
клітин, спостерігалося також потовщення й
гомогенізація базальної мембрани епітелію.
У випадках ерозування слизової оболонки
на ділянці деепітелізації визначалися накладення фібринозного ексудату (рис. 3), а в
прилеглих ділянках ВПС – різної щільності
поширені мононуклеарно-макрофагальноплазмацитарні запальні інфільтрати (рис. 4).
Крім некротично-деструктивных змін багаторядного війчастого епітелію, мали місце,
хоча й рідше, гіперпластичні та метапластичні зміни: місцями у вигляді ділянок збільшення числа базальних і вставних клітин,
трансформації епітелію в багатошаровий
плоский.
Найбільші якісно-кількісні особливості патологічних змін зустрічалися у ВПС та
підлеглій сполучній тканині, у яку та переходить. Часто визначався різкий набряк зі
значним розширенням лімфатичних судин і
міжсудинних проміжків, що містили блідоеозинофільну рідину; мононуклеарна інфільтрація в глибоких ділянках ВПС була низькою, а в субепітеліальних її ділянках ступінь запальної інфільтрації був більш значним (рис. 5). В частині біоптатів у ВПС відмічалися розширені кінцеві відділи й проЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2009

токи трубчасто-альвеолярних слизових залоз, звичайно з ознаками гіперсекреції (рис.
6), однак в інших біоптатах багатоклітинні
залози взагалі не визначалися. ВПС в окремих випадках виявляла різний ступінь фіброзування: від ледь помітного до значного.
Поряд з колагенізацією, у фіброзній тканині
містилася велика кількість дрібних судин.
Найбільш характерною та різноманітною за поширенням й вираженістю була
запальна інфільтрація ВПС: у деяких випадках, поряд з набряком, спостерігалася низької або помірної щільності мононуклеарноплазмацитарна інфільтрація, в інших переважали дифузні й осередкові інфільтрати
високої щільності, подекуди траплялися лімфоцитарні скупчення у вигляді мікрофолікулів (рис. 7). На поверхні зміненої слизової
оболонки, а також у ВПС нерегулярно зустрічалися інфільтрати й ексудати, властиві
запальному процесу високої активності:
гнійний та фібринозно-гнійний (рис. 8), серед яких в окремих спостереженнях містилися мікроколонії базофільних бактерій, в
інших - скупчення міцелію грибів (рис. 2).
У препаратах біоптатів, що включали
елементи кісткової тканини верхньої щелепи, виявлені різноманітні патологічні зміни –
від
мінімальних
до
осередководеструктивних: інтерстиційний остеонекроз,
розширені резорбційні порожнини зі скупченнями остеобластів і порівняно великою
кількістю остеокластів, вставні пластинки з
підкресленими цементальними лініями по
їхньому контуру. В окремих випадках у кістковій тканині щелепи траплялися осередкові
інфільтративні та деструктивні запальні зміни, що відповідало фіброзній або деструктивній формам хронічного остеомієліту.
Для проведення частотного аналізу виявлення проявів ураження тканин пазухи та
щелепи було застосовано градаційноальтернативну квантифікацію патологічних
змін (табл. 3). Із загального числа біоптатів
гіперпластичні розростання слизової оболонки ВЩП були присутні в переважній більшості випадків (близько 85%); запальний
ексудат на поверхні слизової оболонки спостерігався у двох третинах випадків від загального числа біоптатів; великі дефекти епітелію слизової оболонки реєструвалися приблизно в половині всіх біоптатів, в інших
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випадках дефекти епітелію мали дрібні розміри або взагалі були відсутні.

Рис. 1. Поліпоподібний виріст (позначено синьою стрілкою), вкритий війчастим епітелієм, та глибока бухтоподібна западина (позначено червоною стрілкою) слизової оболонки верхньощелепної пазухи. Фото
гістопрепарата тканин від хворої Л., 57 років. Фарбування гематоксиліном-еозином, збільш. 20.

Рис. 2. Скупчення міцелію грибів, змішаного з
фібринозним ексудатом (позначено стрілкою), на поверхні зміненої слизової оболонки пазухи. Фото гістопрепарата тканин від хворої С., 35 років. Фарбування гематоксиліном-пікрофуксином за Ван-Гізоном, збільш. 200.

Рис. 3. Ділянка деепітелізації слизової оболонки;
на поверхні дефекту – накладення фібринозного ексудату (позначено стрілкою). Фото гістопрепарата тканин
від хворої К., 67 років. Фарбування гематоксиліномеозином, збільш. 100.
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Рис. 4. Щільна мононуклеарно-макрофагальноплазмацитарна запальна інфільтрація у власній пластинці слизової оболонки. Фото гістопрепарата тканин від
хворої П., 57 років. Фарбування гематоксиліномеозином, збільш. 100.

Рис. 5. Різкий набряк власної пластинки слизової
оболонки з розширенням лімфатичних судин (позначено
синьою стрілкою); у субепітеліальних відділах – продуктивне запалення високої активності. Фото гістопрепарата тканин від хворого О., 46 років. Фарбування гематоксиліном-еозином, збільш. 30.

Рис. 6. Значна кількість слизових залоз із розширеними кінцевими відділами (позначено стрілкою) і
протоками, що відбиває стан гіперсекреції. Фото гістопрепарата тканин від хворої Б., 36 років. Фарбування
гематоксиліном-еозином, збільш. 50.
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сокоактивне продуктивне запалення – втричі частіше, ніж низькоактивне. У кісткових
фрагментах біоптатів найчастіше спостерігався дрібноосередковий інтерстиційний
остеонекроз, майже втричі рідше – великий
остеонекроз, ще рідше (приблизно в одній
шостій частині всіх випадків) остеонекрозу
у фрагментах біоптатів не виявлено; гістологічні ознаки перебудови кісткової тканини спостерігались менш ніж у половині всіх
інформативних біоптатів.
Рис. 7. Лімфатичні фолікули (позначені стрілками) з нерізко вираженими ознаками гіперплазії, у власній пластинці слизової оболонки верхньощелепної пазухи. Фото гістопрепарата тканин від хворого С., 46
років. Фарбування гематоксиліном-еозином, збільш. 20.

Рис. 8. Слизово-фібринозно-гнійний ексудат при
загостренні запального процесу у випадку мукоцеле.
Фото гістопрепарата тканин від хворого Н., 34 роки.
Фарбування гематоксиліном-еозином, збільш. 100.

Понад дві третини від загального числа біоптатів мали у епітелії часткову десквамацію клітин верхніх рядів, в той же час
ознаки гіперплазії клітин базального й проміжного рядів, а також гіперсекреції келихоподібних клітин зустрічалися приблизно
в третині всіх біоптатів. У слизовій оболонці більшості біоптатів вівдмічалися дилатовані секретом кінцеві відділи й протоки багатоклітинних слизових залоз. Високий ступінь фіброзування ВПС визначався менш
ніж у половині всіх спостережень. Запальний набряк ВПС високого ступеня вираженості зустрічався майже у двох третинах
випадків, ексудативне запалення високої й
низької активності траплялося в біоптатах
приблизно однаково часто, в той же час виЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2009

Обговорення результатів
дослідження
ХОВЩП загалом характеризується
неоднорідністю основних морфологічних,
зокрема гістологічних, змін в окремо взятих
компонентах осередку ураження: патології
багаторядного війчастого епітелію, ступеня
набряку й фіброзування ВПС, виду й активності запального процесу – ексудативного й
продуктивного, особливостей змін кісткової
тканини верхньої щелепи.
Одержані в проведеному нами клініко-морфологічному дослідженні результати
в цілому підтверджують існуючі уявлення
про сутність патологічних змін при
ХОВЩП як хронічного інфекційного запального процесу в м'яких тканинах ВЩП і
кістковій тканині верхньої щелепи [2, 5, 6,
10]. Однак більшість із згаданих робіт грунтується на аналізі обмеженої кількості спостережень, величину якої іноді не вказують, що також знижує їхню доказовість.
Більш ґрунтовно в літературі представлені
відомості про патологію риногенних синуситів, які зустрічаються частіше в практиці
отоларингологів [12, 14]; в останній час важливе значення в ініціації синуситу надають факторам міжклітинної взаємодії – цитокінам. При ХРВЩП, що поєднується з
назальним поліпозом, визначена upрегуляція Th2 цитокінів ІL-4 й ІL-5, причому
ІL-4 асоціюється з назальними поліпами, а
ІL-5 потенціює імунну відповідь фібробластів; ІL-8 підлягає up-регуляції епідермальним стафілококом [13].
Найважливіше значення для визначення этіології як ХРВЩП, так і ХОВЩП
мають мікробіологічні дослідження тканин,
вилучених при хірургічних операціях. Виділення збудників інфекції при синуситах
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здійснювалося у багатьох дослідженнях,
причому виявлено, що основне значення
при ХОВЩП мають анаероби, бактероїди,
гриби [2, 5, 8, 11]. Деякі бактерії є патогномонічними для одонтогенної інфекції: Streptococcus sanguіs, Streptococcus salіvarіus,
Streptococcus mutans, анаероби [7]. Результати проведеного нами дослідження підтверджують провідну роль стафілококів різних
видів як збудників ХОВЩП: у переважній
більшості випадків з патологічно змінених
тканин ВЩП було виділено золотистий та
епідермальний стафілококи в монокультурі
або в асоціаціях між собою, а також з іншими мікроорганізмами. Важливе значення
поєднання інфікування тканин ВЩП патогенними мікроорганізмами та порушення
дренажу через верхньощелепний отвір підтверджено експериментальними дослідженнями. Так, уведення кроликам пневмонійного стрептокока в дозі 107-109 мікробних тіл
у порожнину ВЩП у сполученні з перекриттям отвору пазухи викликало ознаки
гострого запалення: гіперемію судин, набряк, лейкоцитарну інфільтрацію слизової
оболонки, локальні ушкодження епітелію;
при цьому бактерії визначались в ексудаті з
порожнини ВЩП у 9 випадках з 10. Було
показано, що гострий синусит розвивається
в кроликів лише при поєднанні обох патогенних факторів: інфікування й перекриття
вихідного отвору, у випадку їх роздільної
наявності синусит не виникав [9]. Хоча більшість авторів вважають основним джерелом інфікування тканин ВЩП при ХОВЩП
гостру або хронічну одонтогенну інфекцію,
також надається значення і вторинній риногенній бактеріальній колонізації пазухи[10].
Патоморфологічних досліджень тканин
ВЩП,
насамперед
з
клінікоморфологічним аналізом, в літературі надзвичайно мало, і присвячені вони патології
риногенних синуситів [14]. Автори, що вивчали патоморфологію тканин при ХОВЩП
на невеликому обсязі досліджень, відмічають між риногенним та одонтогенним синуситами більше подібності, ніж розбіжностей
[1, 2]. У роботах, присвячених цьому питанню, підкреслюються такі важливі особливості ХОВЩЗ, як схильність одонтогенної інфекції до тривалого персистування у
вигляді локального запалення тканин ВЩП,
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переважання фіброзування, частіше ускладнення остеомієлітом щелепи, більш різноманітний спектр збудників, у тому числі
мікробних асоціацій, включаючи гриби, поєднання з персистуванням чужорідних тіл,
одонтогенних кіст, оро-антрального сполучення як важливих патогенетичних факторів підтримання інфекції й перманентного
активного запалення [3, 10-12].
Результати проведеного нами клінікоморфологічного дослідження біоптатів тканин ВЩП при ХОВЩП розширюють уявлення про частоту виявлення, діапазон вираженості патологічних змін, тривалість їхнього персистування, клініко-морфологічну
залежність, що існує у цьому контингенті
пацієнтів. Загалом це сприятиме формуванню адекватних уявлень про характер і динаміку ХОВЩП, а в підсумку – поліпшенню діагностики й лікування цих хворих.
Висновки
1. Хронічний одонтогенний верхньощелепний синусит є тривалим інфекційним запаленням м'яких тканин пазухи, іноді
також і кісткової тканини верхньої щелепи,
та характеризується різноманітними патоморфологічними змінами, що варіюють як
за якісними проявами, так і за їхньою кількісною вираженістю.
2. Патологія епітелію й слизових залоз при одонтогенному верхньощелепному
синуситі полягає у некротичних і десквамативних змінах, гіперплазії базальних і проміжних клітин багаторядного війчастого
епітелію; зміні келихоподібних клітин та
багатоклітинних залоз слизової оболонки - в
ознаках гіперсекреції.
3. Патологічні зміни тканин верхньощелепної пазухи при одонтогенному синуситі, пов’язані із запаленням, варіюють як
за ступенем активності ексудативного та
продуктивно-інфільтративного
процесу
(серозне, фібринозне, гнійне, фібринозногнійне, продуктивне високої або низької активності), так і за ступенем фіброзування
власної пластинки слизової оболонки, що,
вірогідно, відбиває періоди коливання загострення
й
ремісії
альтеративноексудативних та проліферативних процесів.
4. З-поміж патоморфологічних змін,
які найчастіше зустрічаються у тканинах паЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2009

зухи при хронічному верхньощелепному синуситі, є наступні: гіперпластичні розростання слизової оболонки (85,2 %), високоактивне продуктивне запалення слизової оболонки (76,7 %), часткова десквамація клітин

багаторядного війчастого епітелію (70,4 %),
наявність фібринозного або гнійного ексудату на поверхні слизової оболонки (66,7 %),
високий ступінь вираженості набряку власної пластинки слизової оболонки (63,3 %).
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Резюме

Summary

По результатам патогистологических исследований 31 резекционного биоптата тканей верхнечелюстной пазухи и костной ткани челюсти от 30 пациентов определена частота встречаемости патологических изменений, важных для диагностики и хирургического реконструктивно-восстановительного лечения больных хроническим одонтогенным синуситом. Хронический одонтогенний синусит характеризуется разнообразными патологическими изменениями, которые варьируют как по качественным проявлениям, так и по количественной выраженности. Патологические нарушения эпителия и слизистых желез
при хроническом одонтогенном синусите заключаются в некротических, десквамативных и гиперпластических изменениях эпителия, сопровождаемых
гиперсекрецией желез. Воспаление тканей пазухи
варьирует по виду экссудата, степени его активности,
а также по степени фиброзирования собственной
пластинки. Из патоморфологических изменений тканей пазухи наиболее часто встречаются гиперпластические разрастания слизистой оболочки, высокоактивное продуктивное воспаление, частичная десквамация клеток многорядного эпителия, наличие скоплений фибринозного или гнойного экссудата на поверхности слизистой оболочки, высокая степень выраженности отека собственной пластинки слизистой
оболочки.

By results of pathohistological study of 31 resection biopsies of maxillary tissues and jaw bony
tissue from 30 patients the frequency of pathological
changes occurrence, important for diagnostics and
surgical reconstructive-reparative treatment in patients
with chronic odontogenic sinusitis were estimated.
The chronic odontogenic sinusitis is characterized by
different pathological changes varying as by qualitative, and their quantitative expressiveness. The pathological changes of an epithelium and mucous glands at
chronic maxillary sinusitis consist in necrotic, desquamative and hyperplastic changes of an epithelium
accompanied with a hypersecretion. The inflammation
of sinus tissues varies as by the form of an exudative
inflammation, the degree of its activity, and also – the
degree of mucous lamina propria fibrosing. The most
often found pathomorphologic changes of sinus tissues are: hyperplastic mucous vegetations, highly active productive inflammation, partial desquamation of
the pseudomultilayer epithelium cells, the presence of
fibrinous or purulent exudates on a mucosal surface,
high degree of mucous lamina propria edema manifestation.
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