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m.LVP length is achieved up to 92.4%, while after uranoplasty by the traditional 

method used in the clinic by 81.5%. 

Conclusions:  

1. The obtained MRI data with the proposed method of surgical treatment of 

congenital cleft palate provide an objective assessment of the state of the opharyngeal 

region and opharyngeal insufficiency in children with a cleft palate in the recovery 

period after uranoplasty. 

2. Uranoplasty of the palate by cutting out and dissecting the m.levator veli 

palatine in the soft palate on both sides, with the formation of a muscular isthmus on 

the stitching line of the nasal mucosa, has a positive effect on the restoration of the 

anatomical and functional integrity of the hard palate and lengthening the soft palate, 

the results of tomograms show that the use of of the proposed method for the index of 

the length of the hard palate did not reveal statistically significant differences compared 

with the control (p <0.05), the average values of the length of the soft palate according 

to traditional methods of surgical treatment statistically significantly differed in 

comparison with the control in the younger age group, the length of the MN was shorter 

by 22.5% (p <0.05), in the same age group according to the proposed method, the 

length of the soft palate was 18.3% longer than in the control (p <0.05). 

 

THE EFFECT OF PLACENTAL CRYOEXTRACT  

ON THE FORMATION OF PATHOLOGICAL SCARS AT THE 

INTRAOPERATIVE STAGE IN COMPARISON 

 WITH THE STANDARD METHOD 

TOROPOV O.A. TOROPOVA A.A. 

Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine 

In recent years, we have seen a steady growth of benign tumors of the 

maxillofacial area [1]. 
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Improving preventive measures aimed at preventing the formation of 

pathological scarring of the skin in patients after elective surgery for benign tumors of 

the head and neck. 

Clinical studies were conducted on the basis of the dental department of 

maxillofacial surgery of Poltava Regional Clinical Hospital. M.V. Sklifosovsky. We 

examined 15 patients aged 30-50 years. Depending on the nature of the application of 

preventive measures, all patients were divided into 2 clinical groups: 

- Group 1 - 7 patients who underwent intradermal administration of placental 

cryoextract during surgery. 

- Group 2 (control) - 8 patients who underwent surgery according to the classical 

method without the use of additional preventive measures. 

To assess the dynamics of the formation of pathological scars, a scheme of 

qualitative assessment of pathological scars was used 6 months after surgery. For 

clinical evaluation, a summary standardization table [2] of clinical evaluation of scar 

tissue was used, which characterized the formation of scars on seven grounds, recorded 

digitally in points. 

In the 1st clinical group in 6 patients we recorded a normotrophic scar (85,7%), and 

in 1 patients (14,3%) - hypertrophic. In the 2nd clinical group we observed the 

following results, in 4 patients (50%) we observed a normotrophic scar, and in the other 

4 patients (50%) - a hypertrophic scar. 

The analysis of the obtained clinical data proves that the use of placental cryoextract 

at the intraoperative stage of prophylaxis leads to better both functional and aesthetic 

results, which significantly improves the quality of life of patients and reduces the 

likelihood of pathological scars [3,4]. 

Thus, intraoperative prevention of the formation of pathological scars of the head 

and neck using placental cryoextract promotes the formation of a normotrophic scar 

and helps to optimize reparative regeneration. 
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