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Травми вилицевого комплексу, як і
раніше, залишаються одними із найбільш
частих пошкоджень, що потребують адекватних хірургічних втручань. Переломи
кісткових стінок верхньощелепного синуса
(ВЩС), пошкодження його слизової оболонки, їх наслідки – становилися предметом
вивчення на клінічному матеріалі багатьох
дослідників [2, 5-7]. Переломи кісткових
стінок ВЩС супроводжуються значними
геморагіями в підслизовому шарі, аж до
розривів слизової оболонки синуса та виникненням гемосинусу. Часто при цьому спостерігається пролабування м’яких тканин,
зокрема, жирового тіла Біша, в просвіт
ВЩС через дефекти задньолатеральної стінки останнього [3, 4, 8].
На відміну від тканин стінок ВЩС [5],
патологічні зміни жирової тканини щоки,
що потрапили в просвіт синуса після травми
середньої зони лицевого черепа, раніше не
вивчалися, що не дозволяє винести судження про ступінь пошкодження жирової тканини в результаті механічного впливу і,
відповідно, виробити оптимальну лікувальну тактику по відношенню до цього анатомічного утворення.
Мета проведеного гістологічного дослідження – на основі патоморфологічних
змін жирової тканини тіла Біша у хворих з
переломами вилицевого комплексу встановити ступінь пошкодження пролабуючої в
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просвіт ВЩС жирової тканини, що може
вплинути на тактику хірургічного лікування
наслідків травми.
Матеріали і методи дослідження
Матеріал гістологічного дослідження
– фрагменти жирової тканини комка Біша,
що пролабували через пошкодження в задньо-латеральній стінці у просвіт верхньощелепного синуса та були отримані інтраопераційно для визначення ознак запалення у
9 пацієнтів з переломами вилицевого комплексу, що супроводжувалися пошкодженням горба верхньої щелепи.
Отримані фрагменти жирової тканини
Біша фіксувались в 10% розчині формаліну
та виконувалась гістологічна проводка в
спирті, концентрація якого зростала із заливкою блоків тканин в целоїдин. Одержані
зрізи із залитих блоків товщиною 10 мкм
фарбувались гематоксиліном та еозином і
гематоксиліном-пікрофуксином за Ван Гізоном.
Під час аналізу патологічних змін, в
тому числі і репаративних, в досліджуваних
фрагментах тканин, враховувалась ступінь
вираженості напівкількісних (градаційних)
морфологічних показників:
- геморагічна інфільтрація жирової
тканини, що опосередковано відображає
ступінь механічного пошкодження безпосередньо при травмі; ступінь вираження: ниЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2018

зький – крововиливи повністю відсутні або
мають дрібноосередковий характер, локалізуються переважно периваскулярно, мають
невеликий розмір, який не перевищує суму
діаметрів 10 ліпоцитів; високий – геморагії
крупних розмірів, в тому числі гематоми,
найбільший розмір яких перевищує суму 10
діаметрів нормальних ліпоцитів, або геморагії малих розмірів, що мають множинний
характер.
- ліпонекрози, ступінь вираження: низький – ліпонекрози відсутні або дрібні, що
займають площу не більше 10 ліпоцитів;
високий – ліпонекрози солітарні або множинні в об’єкті, що займають сумарну площу більше 10 ліпоцитів;
- ліпогранульоми і запальні інфільтрати, ступінь вираження: низький – морфологічні ознаки запалення відсутні або виражені слабо, у вигляді невеликих мононуклеарно-макрофагальних інфільтратів, найбільший розмір яких не перевищує суму діаметрів 10 нормальних ліпоцитів; високий –
ознаки запалення в тканинах виражені чітко, у вигляді інфільтратів або ліпогранульом, найбільший розмір яких перевищує
суму діаметрів 10 ліпоцитів;
- фіброзування жирової тканини, ступінь вираження: низький – фіброзування
відсутнє або виражено слабо, найбільший
розмір ділянок фіброзу не перевищує суму
діаметрів 10 ліпоцитів; високий – фіброзування жирової тканини поширено, найбільший розмір (солітарного або множинних
осередків) сумарно перевищує діаметри 10
нормальних ліпоцитів.
Гістологічні зміни жирової тканин
тіла Біша після травми вилицевого
комплексу
Жирова тканина в цілому має звичайну будову: визначаються часточки жирової
тканини, ліпоцити, з яких вони побудовані,
розміри їх стереотипні, містять велику цитоплазматичну вакуоль, нормохромні ядра,
часто зустрічаються клітини з внутрішньоядерними вакуолями. Строма жирової тканини скудна, колагеноволокниста, волокна
розміщуються між краями ліпоцитів, що
тісно торкаються один до одного (рис.1, 2).
В нормальній жировій тканині тіла Біша
ділянок некрозу, ліпогранульом, осередків
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запальної інфільтрації, ділянок фіброзування не виявлено.
Наслідки гострого травматичного порушення кровопостачання жирової тканини
тіла Біша полягають в наявності різних за
формою та розповсюдженням геморагій.
Більші геморагії у вигляді мікрогематом
можуть займати центральні відділи або всю
дольку (рис. 3), при цьому серед скупчень
мало змінених або гемалізованих еритроцитів зустрічаються скупчення гемоглобіногенних пігментів, перемішаних з краплями
жиру. Дрібні геморагії частіше виглядають
як слабо окреслені ділянки геморагічної
інфільтрації строми жирової тканини в поєднанні з набряком (рис. 4).
В більшості випадків геморагії, що
вміщуються в часточках жирової тканини
тіла Біша, не супроводжуються значним
фіброзуванням строми. В окремих спостереженнях серед тканин біоптату трапляються фрагменти невеликих за розміром макрофагальних ліпогранульом навколо скупчень поліморфних краплин жиру, вивільнені в результаті механічного пошкодження
або ліпонекрозу (рис. 5).
Порушення кровообігу в жировій тканині тіла Біша проявляється також утворенням інтерстиціальних ліпонекрозів, які не
супроводжуються запально-інфільтративними, резорбтивними або репаративними змінами. При цьому некротизовані ліпоцити не
втрачають зв'язок з навколишніми клітинами, а розташовуються між ними та розділені
звичайними тонкими прошарками строми і
клітинними оболонками (рис. 6). Розміри і
частота интерстиціальних ліпонекрозів, що
зустрічалися в жировій тканині тіла Біша
після механічної травми вилицевого комплексу в окремо взятих випадках, варіюють:
поодинокі (1-2 в зрізі) ділянки ліпонекрозів
розглядаються нами, як низький ступінь
вираження ознаки, більше число остеонекрозів, включаючи і більші розміри скупчень
некротизованих ліпоцитів – як високий ступінь.
Реактивні зміни жирової тканини полягають в розвитку волокнистої сполучної
тканини на місці геморагій і ліпонекрозів. В
той же час топографія, розміри і ступінь
зрілості волокнистої сполучної тканини
варіюють від випадку до випадку. Такі сла15

бо виражені зміни, як геморагічна інфільтрація внутрішньо у часточках призводять до
незначного фіброзування; великі крововиливи, з осередковим ліпонекрозом в результаті закінчуються вираженим фіброзуванням, при цьому фіброзна тканина щільна,
гіповаскуляризована, містить великі вакуолі, які є локусами краплин жиру, що звільнилися із некротизованої, механічно
травмованої жирової тканини (рис. 7). В

останній зустрічаються дрібноосередкові
мононуклеарні інфільтрати, що відображають продуктивне неспецифічне запалення.
В ряду спостережень серед патологічно змінених часточок жирової тканини попадаються скупчення фіброзного ексудату
(рис. 8), подекуди в жировій тканині зустрічаються невеликі лейкоцитарні інфільтрати,
що відповідають осередкам серозногнійного запалення.

Рис. 1. Гістологічна картина нормальної жирової тканини
тіла Біша. Тканина має часточкову структуру. Хворий Н.,
19 р (давність травми – 3 доби). Гематоксилін і еозин. Зб.
24 х.

Рис. 2. Гістологічна картина нормальної жирової тканини
тіла Біша. Внутрішньоядерні вакуолі в ліпоцитах (вказано
стрілкою). Хворий Н., 19 р. (давність травми – 3 доби).
Гематоксилін і еозин. Зб. 300 х.

Рис. 3. Крововиливи в часточці жирової тканини тіла
Біша у вигляді мікрогематом (вказано стрілкою). Хворий
Ч., 40 р (давність травми – 24 доби). Гематоксилін і еозин. Зб. 30 х.

Рис. 4. Крововилив в часточці жирової тканини у вигляді
дифузних геморагічних інфільтратів (вказано стрілками).
Хворий Г., 34 р. (давність травми 2 доби). Гематоксилін і
еозин. Зб. 30 х.

Характеристика клінічних і клініколабораторних показників (табл. 1).
Вік пацієнтів, в яких інтраопераційно
було взято фрагменти тканини для дослідження, варіював від 19 до 45 років, це були

особи молодого віку, високої активності.
Давність травми до моменту операції варіювала у широких межах: від 2 до 240 діб.
Середній параметр вмісту еритроцитів в
периферичній крові мало відрізнявся від
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норми. Середній параметр вмісту лейкоцитів досягав верхньої границі норми. Середня величина швидкості зсідання еритроцитів знаходилися посередині діапазону
норми. Випадки, де спостерігався ріст пато-

генної флори, а саме – гемолітичного, золотистого стафілококу – в тканинах ВЩС зустрічалися частіше, ніж випадків росту колоній з умовно-патогенною мікрофлорою, а
саме – епідермального стафілококу.

Рис. 5. Ліпогранулема, яка складається із ліпофагів, з
місцями локалізації поліморфних крапель жиру (вказано стрілками) в ліпогранулемі. Хворий Н., 19 р.
(давність травми – 24 доби). Гематоксилін і еозин.
Зб. 150 х.

Рис. 6. Інтерстиціальні ліпонекрози (групи без’ядерних ліпоцитів вказано стрілками) серед мало зміненої жирової тканини. Хворий Г., 40 р. (давність
травми – 4 доби). Гематоксилін і еозин. Зб. 30 х.

Рис. 7. Виражений фіброз пошкодженої жирової тканини. Місця локалізації поліморфних краплин жиру
вказано стрілками. Хворий Е., 45 р. (давність травми –
221 доба). Гематоксилін і еозин. Зб. 30 х.

Рис. 8. Скупчення фіброзного ексудату, що піддався
організації, в жировій тканині. Хворий Г., 34 р. (давність травми – 13 діб). Гематоксилін і еозин. Зб. 75 х.

Характеристика напівкількісних морфологічних показників (табл. 1). Випадки з
високим ступенем вираження геморагічних
змін в жировій тканині тіла Біша в нашому
матеріалі зустрічалися в 2 рази частіше, ніж
випадки з низьким ступенем вираження. Ліпонекрози в жировій тканині розцінювались
як параметр високого ступеня вираження,

також зустрічалися частіше, чим випадки з
низьким ступенем. Запальні процеси в пошкоджених тканинах зустрічалися рідше, чим
випадки, де запалення було практично відсутнє. Високий ступінь фіброзування в тканинах підскроневої ямки відмічено тільки в
одному випадку, останні були розцінені як
прояви ознак низького ступеню вираження.
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Таблиця 1
Середні параметри та частота випадків з окремими градаціями клінічних,
клініко-лабораторних показників, що відображають стан хворих і морфологічних
показників, що характеризують патологічні зміни в жировій тканині тіла Біша
після переломів вилицевого комплексу
Показник

Клінічні
Вік хворих під час біопсії
Давність травми до моменту біопсії
Клініко-лабораторні
Вміст еритроцитів в загальному аналізі
крові
Вміст лейкоцитів в загальному аналізі
крові
Швидкість зсідання еритроцитів
(ШЗЕ)
Виділення бактерій із тканин ВЩП
Морфологічні

Геморагічні зміни в жировій тканині

Ліпонекрози в жировій тканині тіла Біша

Запалення в жировій тканині тіла Біша і
тканин ВЩП

Розвиток фіброзної тканини в жировій
тканині тіла Біша та тканинах ВЩП

Характеристика показників, одиниці виміру та
градації вираженості

Параметричний показник, років
Параметричний показник, діб
Параметричний показник,
мільйон клітин в куб. мм.
Параметричний показник, тисяча клітин в куб.
мм.
Параметричний показник, мм / год
Непараметричний показник
Низький ступінь: висіяно St. Epidermidis
Високий ступінь: висіяно St. Aureus або St.
Haemolyticus
Непараметричний показник
Низький ступінь: геморагії відсутні,
або дрібні, розрізнені ділянки геморагічної
інфільтрації в часточках жирової
тканини
Високий ступінь: крупні ділянки геморагічної
інфільтрації, в тому числі гематоми
Непараметричні показники
Низький ступінь: дрібні інтерстиціальні ліпонекрози, що складаються із кількох ліпоцитів
Високий ступінь: багато ділянок дрібних інтерстиціальних ліпонекрозів, або крупні ліпонекрози, що включають десятки ліпоцитів
Непараметричний показник.
Низький ступінь: морфологічні признаки запалення відсутні або виражені мінімально, у
вигляді невеликих мононуклеарномакрофагальних інфільтратів, найбільший
розмір яких не перевищує суму діаметрів 10
ліпоцитів
Високий ступінь: признаки запалення в тканинах виражено чітко, у вигляді інфільтратів або
ліпогранульом, найбільший розмір яких перевищує суму діаметрів 10 ліпоцитів
Непараметричний показник. Низький ступінь:
фіброзування відсутнє, або мало виражене,
найбільший розмір ділянок фіброзу не перевищує суму діаметрів 10 ліпоцитів
Висока ступінь: фіброзування жирової тканини
поширене, найбільший розмір (солітарного або
множинних осередків) сумарно перевищує
суму діаметрів 10 нормальних ліпоцитів

Середні мірні та
частотні параметри

9*
36,11 ± 2,46
9*
60,22 ± 32,28
9*
153,00 ± 3,56
9*
7,90 ± 0,56
9*
7,93 ± 0,54
4/9**
44,44%
5/9**
55/56%

3/9**
33,33%
6/9**
66,67%
2/8**
25,00 %
6/8
75,00%

5/9**
55,56%

4/9**
44,44%
7/8**
87,50%

1/8**
12,50%

Примітки: *- кількість випадків, середня величина±стандартна помилка середньої; **- кількість випадків, що
відповідають цій градації / число врахованих випадків при оцінці цього показника, частота зустрічі випадків цієї градації, в %.
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Таблиця 2
Кореляційні зв’язки між клінічними, клініко-лабораторними і морфологічними показниками
ураження жирової тканини тіла Біша після переломів вилицевого комплексу (кореляція
«клініка-морфологія», залишені пари показників, що корелюють з параметрами ra>|0,4|)

Клінічні та клініколабораторні показники

Вік хворих
Низький ступінь «<37 років»
Високий ступінь «>37 років»
Давність травми до моменту
біопсії
Низький ступінь «<=10 діб»
Високий ступінь «>10 діб»
Вміст еритроцитів в загальному аналізу крові
Низький ступінь «<=154»
Високий ступінь «>154»
Вміст лейкоцитів в загальному аналізі крові
Низький ступінь
«<=7,90»
Високий ступінь
« >7,90»
Швидкість зсідання
еритроцитів
Низький ступінь <=8мм/год»
Високий ступінь «>8мм/год»

Морфологічні показники

фіброзування жирової
тканини
ліпонекрози в жировій
тканині
фіброзування
жирової тканини

Тетрахоричний показник
зв’язку (коефіцієнт асоціації
Число випадків
Пірсона) та достовірність
з параметрами
його значень
обох показників
оцінка
достовірності
tф
ra
raприk=n-1,.р
8

+ 0,488 1,581

НД

8

+0,447 1,414

НД

+0,488 1,581

НД

8

фіброзування
жирової тканини

8

+0,488 1,581

НД

ліпонекрози в жировій
тканині

8

+0,447 1,414

НД

фіброзування
жирової тканини

8

+0,488 1,581

НД

9

+0,632 2,445

<0,05

8

+0,577 2,000

<0,1

геморогічні зміни
в жировій тканині
ліпонекрози в жировій
тканині

Примітки:
ra – значення коефіцієнта асоціації;
tф – фактичне значення критерію Стьюдента при оцінці вірогідності параметра зв’язку ra;
р – ймовірність помилки при обчисленні параметра кореляції;
НД – значення коефіцієнта асоціації невірогідні при наявній кількості спостережень (р>0,1).

Кореляційні зв’язки між клінічними,
клініко-лабораторними і морфологічними
показниками у хворих, що мають переломи лицевого комплексу
Із 24 пар клінічних, клініко-лабораторних, з одного боку, і морфологічних показників стану жирової тканин тіла Біша – з
іншого боку, лише 8 пар виявили абсолютні
значення коефіцієнту асоціації більше 0,4
(табл. 2). Всі ці зв’язки для пар показників
залишилися позитивними, однак параметри
більшості з них були недостовірні при наявній кількості спостережень. Найбільш високі
і достовірні параметри коефіцієнту асоціації
виявлено для пар, у яких одним з показників
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2018

була швидкість зсідання еритроцитів (ШЗЕ).
Зв’язки показників ШЗЕ і геморагічні зміни
та ліпонекрози в жировій тканині свідчать
про кореляцію, що дає можливість більш ніж
в половині випадків за рівнем ШЗЕ з достовірністю прогнозувати вираженість геморагічних змін і ліпонекрозів. Для інших пар
показників параметри коефіцієнта асоціації
знаходяться в діапазоні слабких значень, при
недостовірності їх параметрів.
Обговорення результатів
дослідження
Проведене дослідження виявило ряд
патологічних змін в м’яких тканинах підск19

роневої ділянки, викликані травмою та наступними за нею патологічними процесами.
Найбільш ранні з них – геморагії, що виявлялись в жировій тканині Біша у вигляді
мікрогематом та/або ділянок дифузної геморагічної інфільтрації великих та менших
розмірів внаслідок безпосереднього механічного пошкодженням судин жирової тканини. Гострим травмуючим порушенням кровопостачання, а також механічним руйнуванням жирової тканини були обумовлені
картини ліпонекрозів різних розмірів: від
декількох ліпоцитів, що лежать безпосередньо серед життєздатних клітин, до скупчень жирових краплин, що утворилися з
жирової тканини, що піддалася деструкції –
серед фіброзної тканини. Ознаки запального
процесу в тканинах ділянки пошкодження
виражені нерівномірно: частіше це невеликі
лейкоцитарно-макрофагальні інфільтрати,
скупчення фіброзного ексудату, нещільні і
щільні
мононуклеарно-макрофагальноплазмоцитарні інфільтрати серед неоформленої фіброзної тканини. Саме вираження
проліферативних змін в м’яких тканинах
підскроневої ямки у більшості випадків було незначним.
Вивчення кореляційних зв’язків між
клінічними, клініко-лабораторними, з одного боку, та морфологічними показниками –
з іншого, дозволило встановити деяку залежність, яка раніше не була відома або представлялась неочевидною. Так, фіброзування
жирової тканини тіла Біша сильніше було
виражено у пацієнтів старшого віку (в нашому дослідженні – у хворих старше 37
років), а також зростало зі збільшенням давності травми. Зі збільшення давності травми частіше зустрічалися більш великі ліпонекрози, можливо, це пов’язано з повторними порушеннями кровообігу в тканинах
підскроневої ямки та/або деяким розширенням ділянок виключення мікроциркуляції на
протязі першої доби після травми.
Деякі клініко-лабораторні показники у
хворих, що отримали механічну травму
(перелом) вилицевого комплексу, на основі
проведеного кореляційного дослідження
дозволяють прогнозувати окремі аспекти
стану тканин підскроневої ямки. Так, більш
високі параметри вмісту еритроцитів і лейкоцитів в аналізах крові асоціювалися з
20

більш високим ступенем фіброзування тканин підскроневої ямки, вміст лейкоцитів у
крові також з більш розповсюдженими ліпонекрозами, а більш високі параметри
ШОЕ (>8 мм/год) – з більш вираженими
геморагічними змінами в тканинах і масивним ліпонекрозом.
Висновки
1. Жирова тканина тіла Біша внаслідок гострої механічної травми вилицевого
комплексу піддається характерним патологічним змінам, що зустрічаються з різною
частотою. Характерними посттравматичними змінами жирової тканини тіла Біша є:
геморрагії, ліпонекрози, запалення, репаративне фіброзування.
2. Геморрагії в жировій тканині тіла
Біша варіюють за видом, розмірами та розповсюдженістю. Осередкові крововиливи
представлені мікрогематомами, дифузні –
геморагічними інфільтратами, наслідки їх
можуть персистувати у пошкодженій тканині довгий час – до більш ніж півроку від
початку травми.
3. Ліпонекрози в жировій тканині тіла
Біша можуть бути вираженими як інтрастиціальні ураження (частіше) або як осередкові, що супроводжуються деструкцією тканин та скупченням жирових крапель. Інтерстиціальні ліпонекрози можуть не викликати перифокальної клітинної запальної реакції; осередкові зазвичай супроводжуються
розвитком та персистуванням мононуклеарно-макрофагальних ліпогранулем як продуктивного запалення.
4. Після крововиливів в жирову тканину Біша може виникати організація геморагічних інфільтратів у вигляді фіброзування. Фіброзування м’яких тканин підскроневої ямки сильніше виражено у пацієнтів
старшого віку, а також зростає зі збільшенням давності травми. Зі збільшенням давності травми частіше зустрічаються більші
ліпонекрози.
5.
Між
клінічними,
клініколабораторними показниками, з одного боку,
і морфологічними показниками стану
м’яких тканин ділянки підскроневої ямки –
з іншого боку, у хворих на переломи вилицевого комплексу, що супроводжувалися
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ли встановлені позитивні кореляційні
зв’язки, серед яких найбільш сильними є
такі:
- «вік хворих» і «фіброзування жирової тканини» – зв'язок слабкий, близький до
діапазону середньої сили (параметр коефіцієнта асоціації ra недостовірний при наявній кількості спостережень);
- «давність травми» і «ліпонекрози в
жировій тканині» – зв'язок слабкий, параметр ra недостовірний;
- «давність травми» і «фіброзування
жирової тканини» – зв'язок слабкий, близький до діапазону середньої сили, параметр
ra недостовірний;
- «вміст еритроцитів у периферичній
крові» і «фіброзування жирової тканини» –

зв'язок слабкий, близький до діапазону середньої сили, параметр ra недостовірний;
- «вміст лейкоцитів у периферичній
крові» і «ліпонекрози в жировій тканині» –
зв'язок слабкий, параметр ra недостовірний;
- «вміст лейкоцитів у периферичній
крові» і «фіброзування жирової тканини» –
зв'язок слабкий, близький до діапазону середньої сили, параметр ra недостовірний;
- «швидкість зсідання еритроцитів
(ШЗЕ)» і «геморагічні зміни в жировій тканині» – зв'язок середньої сили,параметр ra
достовірний (p<0,05);
- «швидкість зсідання еритроцитів
(ШЗЕ)» і «ліпонекрози в жировій тканині» –
зв'язок середньої сили, параметр ra достовірний (p<0,1).
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ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ М’ЯКИХ ТКАНИН ПІДСКРОНЕВОЇ ЯМКИ
ПІСЛЯ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЛОМІВ ВИЛИЦЕВОГО КОМПЛЕКСУ
Маланчук В.О., Єфисько Н.А., Єфисько В.М., Григоровський В.В. (Київ)
Анотація
Представлено результати гістологічного дослідження жирової тканини тіла Біша, яка потрапляла в
просвіт верхньощелепної пазухи, у пацієнтів з переломами вилицевого комплексу з пошкодженням горба
верхньої шелепи. Встановлено ступінь пошкодження пролабуючої в просвіт верхньощелепного синусу
жирової тканини, що може вплинути на тактику хірургічного лікування наслідків травми. Показано, що
зміни жирової тканини тіла Біша залежали від строків, які пройшли з моменту травми до операції, та корелювали з віком хворих та деякими показниками аналізів крові.
Ключові слова: жирове тіло Біша, верхньощелепна пазуха, вилицева кістка, перелом.

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES OF SOFT TISSUES TO THE INFRATEMPORAL FOSSA
AFTER TRAUMATIC FRACTURES OF THE ZYGOMATIC COMPLEX
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Abstract

The results of the histological examination of the adipose tissue of the buccal fat pad, which came into the
lumen of the maxillary sinus in patients with fractures of the zygomatic complex with damage to the hump of the
maxilla. The degree of damage to the adipose tissue is found in the sinus maxilla, which may affect the tactics of
surgical treatment of the consequences of an injury. The changes in the buccal fat pad depended on the time
elapsed from the moment of the trauma to the operation, and correlated with the age of the patients and some
indicators of blood tests.
Key words: buccal fat pad, maxillary sinus, zygomatic bone, fracture.
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