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ПОГЛЯД НА ПРОФІЛАКТИКУ УТВОРЕННЯ ПОСТОПЕРАЦІЙНИХ 

ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

ЛОКЕС К.П. 

Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна 

Не зважаючи на велику кількість наукових розробок та досягнень сучасної 

медицини стосовно встановлення причин виникнення післяопераційних 

патологічних рубців шкіри, ця тематика залишається актуальною для щелепно-

лицевої хірургії внаслідок збільшення частоти їх виникнення та відсутності 

єдиної домінантної думки стосовно етіології та патогенезу.  

У пацієнтів із патологічними рубцями щелепно-лицевої локалізації нерідко 

знижується самооцінка, формуються різні психологічні, а в деяких випадках, 

психосоматичні розлади. Тому заслуговує на увагу пошук нових методик інтра- 

та постопераційної профілактики утворення патологічних рубців шкіри при 

проведенні оперативних втручань у різних шарах м’яких тканин. 

Аналізуючи дані літератури можна зробити висновок, що в даний час 

немає однозначної схеми профілактики утворення патологічних рубців на інтра- 

та післяопераційному етапі в пацієнтів. 

Згідно даних досліджень встановлений позитивний вплив аутогенних, 

біогенних та кріоконсервованих тканин на профілактику утворення 

патологічних рубців. Так, у пацієнтів, із запальними захворюваннями щелепно-

лицевої локалізації, яким на тлі стандартної терапії застосували кріоекстракт 

плаценти мало місце достовірне покращення клінічного стану на 4-5 добу 

лікування, та достовірно покращувалися клінічні характеристики самого рубця, 

що формується (такі як, тип, консистенція, колір, чутливість та площа) на 1, 3 та 

6 місяці післяопераційного періоду.  

Таким чином можна вважати, що використання аутогенних, біогенних та 

кріоконсервованих тканин має позитивний вплив на результати профілактики 
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утворення патологічних рубців у пацієнтів із запальними захворюваннями 

щелепно-лицевої локалізації та сприяє покращенню їх клінічного стану. 
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СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНИЙ СУГЛОБ - РЕГЕНЕРАЦІЯ, 

ДЕГЕНЕРАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ 

ЛИЧМАН О.П. 

Карлівська центральна районна лікарня, Полтава, Україна 

Актуальність: Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу 

(СНЩС) є поширеними серед всієї популяції. Процеси репарації та адаптації 

СНЩС є мультифакторними та індивідуальними для кожного пацієнта. 

Оклюзійні порушення в зубо-щелепної системи можуть бути як причиною, так і 

обтяжливими факторами в комплексі стоматологічних захворювань. 


