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APPLICATION OF CRYOCONSERVATED PLACENTA IN COMPLEX 

TREATMENT OF PHLEGMON OF JAW-FACIAL LOCALIZATION. 

LICHMAN V.O. 

Poltava State Medical University, Poltava, Ukraine 

Today the problem of pathogenesis and rational treatment of purulent –

inflammatory odontogenic diseases of the maxillofacial area is quite relevant in the 

range of medical and social problems. In recent years, the number of patients with 

odontogenic inflammatory diseases is not decreasing, but the number of life-

threatening complications is increasing 

Іncreasing the effectiveness of complex treatment of patients with odontogenic 

phlegmons of maxillofacial localization by using cryopreserved placental cells. 

Clinical studies were conducted on the basis of the Department of Maxillofacial 

Surgery KP "Poltava Regional Clinical Hospital. M.V. Sklifosovsky POR ".We treated 

20 patients with odontogenic purulent diseases of the maxillofacial region. Patients at 

the time of the study had no concomitant pathology. 

All patients were divided into 4 clinical groups of 5 people each: 

Group 1 – 5 patients who, in addition to standard therapy, were given intravenous 

injections of cryopreserved placenta;  
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Group 2 – 5 patients who, in addition to standard therapy, were prescribed local 

administration of cryopreserved placenta with Levomekol ointment; 

Group 3 – 5 patients who in addition to standard therapy were given intravenous 

injections of cryopreserved placenta in combination with local administration of 

cryopreserved placenta with ointment "Levomekol"; 

4 (control) group – 5 patients who received medical care, according to the standard 

protocol. 

Data and results of clinical data of patients were analyzed on the 1st, 3rd, 5th 

and 7th day after surgery. 

Evaluations were performed based on the results of clinical changes: 

1) the amount of purulent exudate; 

2) the presence of granulation tissue; 

3) epithelialization of the wound; 

It should be noted that in 1, 2 and 3 groups of patients the first signs of 

granulation of the wound with partial epithelialization were observed 4-5 days after 

surgery, in contrast to the control group, where partial epithelialization of the wound 

was determined only on the 7th day. 

The combined effect of cryopreserved placenta accelerates the formation of 

granulation tissue in the purulent wound and its rapid epithelialization, which improves 

the functional and cosmetic result. 

 

EFFICIENCY OF COMPLEX APPROACH IN CONDUCTING 

DENTAL TREATMENT AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS 

AGAINST TYPE II DIABETES 

MYTCHENOK M.P. 

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

The type II diabetes mellitus – is one of the most common diseases that is a 

global medical problem and it is a real danger for health. The experts from the 


