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виявленої патології, вперше виявлено 16 випадків (26,7 %), 

у 2022 році – 4,6 %, вперше виявлено 18 (42,9 %) 

відповідно. 

Висновки. Результати досліджень стану органа 

зору дітей у 2021 році і у 2022 році, демонструють високий 

відсоток вперше виявлених офтальмологічних 

захворювань. 

У структурі патології органа зору переважали 

порушення рефракції і акомодації, зокрема міопія та 

порушення акомодації. 

Велика поширеність захворювань ока свідчить про 

значне навантаження на зорову систему і спонукає до 

пошуку нових, більш ефективних методів профілактики 

зниження зорових функцій у дітей і підлітків. 
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Introduction. A set of congenital facial defects that are 

formed as a result of incomplete growth of facial folds is called 
a facial cleft. The influence of trauma after multiple surgeries 
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on bone and cartilage is still unclear. The purpose of our 
research was to ascertain how tissue factors appeared and 
varied in the cartilage tissue of CLP patients between first-time 
rhinoplasty and rhinoplasty after already performed 
osteoplasty. 

Materials and Methods. Hyaline cartilage was 
obtained from CLP patients during rhinoplasty, which was 
performed either before or after osteoplasty. The CLP patients 
who underwent rhinoplasty as their first surgery consisted of 
17 patients. The CLP patients who underwent rhinoplasty as a 
secondary operation after osteoplasty consisted of 21 patients. 
The control group consisted of 11 patients. 
Immunohistochemistry was performed with: OPN, OPG, OC, 
IL-1α, IL-10, HBD-2, HBD-3, BMP2/4, bFGF, TGF-β1, 
MMP-2, MMP-8, MMP-9, TIMP-2, Runx2, Wnt3a and the 
TUNEL method. The semi-quantitative census method was 
used for the quantification of structures. The Spearman rank 
correlation coefficient and Mann-Whitney U test were used for 
the statistical analysis. 

Results. HBD-2, OPN, MMP-9, TIMP-2, bFGF, 
Runx2, and TUNEL presented lower numbers in second-time 
CLP patients. The median numbers of HBD-3, IL-1, IL-10, 
OC, OPG, MMP-2, MMP-8, BMP-2/4, TGF- β1, and Wnt3a 
did not differ between groups. A significantly lower number of 
apoptosis (U= 107,500; p=0,021) was observed in the second-
time operated CLP patient group in comparison to first-time 
operated CLP group. Apoptosis also was significantly lower in 
second-time CLP group, when compared to the control group 
patients (U=63,000; p=0,016). There were no other statistically 
significant differences between the first-time and second-time 
surgeries. Apoptosis also showed moderate, positive 
correlation with BMP 2/4 (rs= 0.474; p=0.030) in second-time 
operated CLP patient group. 
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Conclusions. A lower number of apoptotic cells in 
cartilage, taken from rhinoplasty after osteoplasty, may 
indicate the severity of the tissue condition following multiple 
surgical interventions. A lower number of bFGF, HBD-2, 
MMP-9, and TIMP-2 may indicate the impaired tissue 
regeneration and remodelation potential in addition to 
disturbed local immune responses. All these factors could 
possibly result in decreased tissue healing possibilities in CLP 
patients who undergo repeated surgeries. 
 

 

 

СТАН ЗІНИЧНИХ РЕАКЦІЙ У ХВОРИХ НА 
АКОМОДАЦІЙНУ ЕЗОТРОПІЮ 

Бушуєва Н. М., Сенякина А. С., Мартинюк С. В., 
Слободяник С. Б., Духаєер Шакір 

 
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії  

ім. В.П. Філатова НАМН України», м. Одеса, Україна 
 

Актуальність Порушення акомодації первинні 
(через зміни іннервації циліарного м’язу або його 
анатомічного стану), або вторинні (внаслідок аномалій 
рефракції ока, порушення конвергенції) призводять до 
розвитку особливого виду косоокості – акомодаційної 
співдружньої косоокості з порушення зіничної реакції. 
Відсутній диференційований підхід до лікування хворих 
залежно від виду акомодаційної езотропії, яке обмежується 
постійним носінням оптичної корекції аметропії і не 
завжди поєднується з плеопто-ортоптичним лікуванням. 
Функціональне одужання (відновлення бінокулярного 


