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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РУБЦІВ ШКІРИ

ГОЛОВИ ТА ШИЇ

Аветіков Д.С., Буханченко О.П., Айперт В.В., Іваницька О .С.,
Скрипник В.М.

Українська медична стоматологічна академія 
Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

з пластичною та реконструктивною хірургією голови та ш иї

Вступ. Враховуючи розвиток сучасної хірургічної стоматології проблема 
якості діагностики у пацієнтів із рубцями обличчя залишається актуальною. 
Це пояснюється значним збільшенням естетичних вимогам суспільства 
до зовнішнього бигллду людини, значною частотою патологічні?* 
рубців, недостатньо ефективним їх лікуванням, виявленням у пацієнтів 
психоневротичних порушення, що виникли на фоні існуючого косметичного 
дефекту.

Мета дослідження -  вдосконалення обстеження пацієнтів із рубцями 
голови та шиї на фоні високого рівня тривожності та психологічної напруги.

Об’єкти та методи обстеження. Проведене обстеження з використанням 
системи КСВ доповнювалось застосуванням методики: діагностика
самопочуття активності та настрою «САН#. У дослідженні взяли участь 
60 пацієнтів з патологічними рубцями голови та шиї. В якості контролю 
виступали здорові люди (40 осіб). Відомо, що при великому цифровому 
збільшенні на екрані монітора візуалізується сітка, яка складається з трьох 
основних кольорів, які в обчислювальній техніці вимірюються числами 
в межах від нуля до двохсот п’ятдесяти п’яти, де нуль відсутність даного 
кольору, двісті п’ятдесят п’ять -  сто відсотків його присутності, це є основою 
методу -  КСВ.

Результати обстеження та їх обговорення. При обстеженні пацієнтів з 
використанням системи ІЮВ всі показники інтенсивності спектрального 
випромінювання мають тенденцію до зниження: так показник червоного 
кольору має тенденцію до зниження у середньому на 4 одиниці так як і 
у показника зеленого спектру. Середні значення зниження показника 
інтенсивності синього кольору дорівнює 10 одиниць. На спектральну 
кольорову характеристику інтактної шкіри в залежності від умов освітленості 
грає спектр синього кольору. Необхідно відмітити те, що інтенсивність 
забарвлення трьома кольорами в системі И6В у термінальних точках рубця 
та його середині має різні показники, саме тому, при їх консервативному 
лікуванні концентраційний градієнт розчину препарату, який водиться в
товщу рубця може бути різним, це обумовлює економічну доцільність такого 
лікування.
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Проведене обстеження пацієнтів з використанням системи ЛвВ 
доповнювалось застосуванням методики: діагностика самопочуття активності 
та настрою «САН». Порівняння усереднених показників, отриманих 
внаслідок проведення методики «САН» у групах пацієнтів з патологічними 
рубцями, засвідчив загальний низький рівень їхнього самопочуття, низьку 
активність та пригнічений настрій.

Отримані результати підтвердили припущення про існування у більшості 
пацієнтів з рубцями голови і шиї симптомів психоневротичних порушень, 
які виникли в зв ’язку з наявними у них косметичними дефектами. Вони, 
на нашу думку, виступають як додатковий фактор ускладнення перебігу 
захворювання, також постійний стрес і депресія здатні викликати дисбаланс 
між складовими імунної відповіді.

Висновок. Все наведене вище дозволяє використовувати цифрову та ко
льорову нізуалізацію поверхні інтактної шкіри та післяопераційних рубців
в системі НО В на етапі первинної іілгчостики з постановкою попередньою, 
діагнозу. Вибираючи оптимальний підхід до обстеження пацієнтів із рубця
ми щелепно-лицевої області необхідно значну увагу приділяти псих о-емоцій- 
йому стану пацієнтів. Це дасть змогу повноцінно вибрати методи терапії та 
досягнення максимального лікувального ефекту.
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