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аутогенного ребра. Результати втручання оцінювали загальноклінічними та рентгенологічними методами, вклю-
чаючи ортопантмограму та конусно-променеву комп’ютерну томограму.  

Результати. Трансплантант з підборідної ділянки, на нашу думку, слід використовувати при заміщенні дефек-
тів щелеп, так як підборідний симфіз характеризується низьким ступенем резорбції порівняно з тканинами, що 
мобілізовані у віддалених анатомічних регіонах, з швидкою реваскуляризацією кісткового блоку. Також слід за-
стосовувати трансплантанти з цієї ділянки при первинних та вторинних кісткових пластиках за наявності вродже-
них розщілин. На нашу думку, на другому місці за ступенем резорбції є аутотрансплантант із гребеня клубової 
кістки, а аутореберні кісткові тканини мають найбільший ступень резорбції. Так, рентгенологічні дослідження 
встановили, що через 6 міясців після оперативного втручання, ступінь резорбції кісткової тканини з підборідної 
ділянки становив в середньому 4±1,2%. При заміщенні анатомічних дефектів трансплантантів з клубової кістки 
відсоток зростає до 8±1,9%. При застосуванні ауторебра в якості кісткового трансплантанту, нами зафіксовано 
найбільший ступінь резорбції, яка в середньому складає 10,4±2,1% 

Висновок. Таким чином, проводячи порівняльну характеристику застосування кісткових аутотрансплантантів 
із різних анатомічних регіонів, слід віддати перевагу кістковій тканині підборідної ділянки, яка має найменший 
ступінь резорбції як в близькому так і віддаленому післяопераційних періодів, з гарною реваскуляризацією на 
відміну від кісткової тканини з віддалених регіонів.  

ПРОФІЛАКТИКА ІНТРА- ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ  
НА АМБУЛАТОРНОМУ ПРИЙОМІ У ХІРУРГА СТОМАТОЛОГА 

INRTA- AND POSTOPERATIVE PREVENTION OF COMPLICACION DURING OREL 
SURGERY AT THE OUTPACIENT TREETMENT 

Бутиріна І. Д., Безкоровайна А. О., Дубровіна Е. А., Бусло Я. А.,  
Нелюбін Н. М., Городницька І. М., Тітаренко Д. Р.  

Наукові керівники: к. мед. н., доц. Дубровіна О. В., к. мед. н., доц. Лохматова Н. М., к. мед. н., доц. Колот Е. Г., 
к. мед. н., доц. Чечотіна С. Ю., к. мед. н., доц. Тарасенко Я. А.  
Butyrina I. D., Bezkorovayna А. О., Dubrovina E. A., Buslo Ya. A., Neluуbin N. M., Gorodnytska I. M., Titarenko D. R.  
Science advisors: doc. Dubrovina О. V., PhD, doc. Lokhmatova N. M., PhD, doc. Kolot E. G., PhD,  
doc. Chechоtina S. Yu., PhD, doc. Tarasenko Ya. A., PhD  
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
Кафедра дитячої хірургічної стоматології з пропедевтикою хірургічної стоматології, 
Кафедра експериментальної та клінічної фармакології  
з клінічною імунологією та алергологією, кафедра анатомії людини 

Актуальність. Під час та після амбулаторного лікування хворих з періодонтитами, періоститами, перикорона-
ритами, ретенцією та дистопією зубів мудрості можливо виникнення ускладнень місцевого (внесення інфекції в 
м'які тканини навколо нижньої та верхньої щелеп, злам голки, післяін'єкційна гематома, альвеоліт та ін.) та зага-
льного (непритомність, колапс, анафілактичний шок, ВІЛ-інфікування та ін.) характеру. Як лікарю запобігти виник-
ненню цих ускладнень, як ефективно провести їх профілактику? Ми впевнені, що саме на ці питання щоденно 
шукають відповідь хірурги-стоматологи на амбулаторному прийомі хворих.  

Мета роботи – запропонувати алгоритм комплексу лікувально-профілактичних заходів для хворих з різними 
захворюваннями шелепно-лицевої ділянки з метою профілактики виникнення у них ускладнень місцевого та за-
гального характеру при хірургічному лікуванні в умовах амбулаторії.  

Матеріали та методи. До лікування у хірурга-стоматолога ми обстежили та спостерігали під час і після опера-

тивного втручання 80 хворих, яким були встановлені діагнози: періодонтит – 20 осіб, періостит – 20 осіб, перико-

ронарит – 20 осіб, ретенція та дистопія третіх нижніх молярів – 20 осіб. Зазначений контингент був розподілений 
на 2 рівнозначні групи по 40 осіб: в 1-ий групі призначали до та після лікування запропонований нами лікувально-
профілактичний комплекс (ЛПК) з метою запобігання виникнення інтра- та післяопераційних ускладнень місцево-
го та загального характеру. 2-га група амбулаторних пацієнтів (40 осіб, рівнозначна першій групі за розподілом по 
нозологіям) була контрольною. Пацієнти 2-гої групи після оперативного втручання отримувала місцеве та загаль-
не лікування без використання ЛПК.  

Результати. Після суб'єктивного та об'єктивного обстеження у 80 хворих був встановлений діагноз (періодон-
тит - 20 осіб, періостит - 20 осіб, перикоронарит - 20 осіб, ретенція та дистопія третіх нижніх молярів - 20 осіб). В 
1-ій групі амбулаторних пацієнтів (40 осіб), лікування яких доповнювалося застосуванням розробленого нами 
лікувально-профілактичного комплексу, за отриманими нами статистичними даними у порівнянні з контрольною 
групою достовірно зменшилась кількість ускладнень місцевого та загального характеру під час та після операти-
вного втручання при лікуванні у хірурга-стоматолога.  

Висновки. Таким чином, застосування запропонованого нами комплексу місцевих та загальних лікувально-
профілактичних заходів у пацієнтів з захворюваннями щелепно-лицевої ділянки (періодонтит, періостит, перико-
ронарит, ретенція та напівретенція і дистопія зубів мудрості) достовірно зменшило виникнення у них інтра- та 
післяопераційних ускладнень місцевого та загального характеру при амбулаторному лікуванні у хірурга-
стоматолога.  


