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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Поширеність ретенції та дистопії нижніх третіх молярів

(НТМ)  становить  близько  73%  серед  осіб  молодого  віку.  Частота  їх  атипового
видалення  складає  85%,  що  є  одним  із  найчастіших  хірургічних  втручань,  які
виконуються стоматологами-хірургами в амбулаторних умовах (Маругина Т.Л., 2012;
Гайворонский  И.В.,  2015;  Juodzbalys G.,  2013;  Bouloux G.F.,  2015;  Normando D.,
2015; Santosh P., 2015).

Ступінь тяжкості перебігу післяопераційного періоду залежить від зовнішніх
та внутрішніх чинників, основні з яких – травматичність хірургічного втручання та
адекватність  терапевтичних заходів.  Ускладненнями операції  атипового видалення
НТМ  є  пошкодження  гілок  нервових  стовбурів,  переломи  нижньої  щелепи,
потрапляння  коренів  або  їх  частин  у  суміжні  анатомічні  ділянки,  пошкодження
сусідніх зубів та запальні ускладнення (Гоголь А.М., 2016; Kim J.W., 2012; Marciani
R.D.,  2012;  Umar G.,  2013;  Gelesko S.,  2016).  У  їх  виникненні  важливу  роль
відіграють загальний стан організму, соматичні захворювання,  техніка проведення
операції (Гудар'ян О.О., 2016;  Matzen L.H., 2013;  Carvalho R.W., 2014). У пацієнтів
після атипового видалення НТМ також спостерігаються такі ускладнення, як біль,
набряк  і  запальна  контрактура  жувальних  м'язів,  які  значно  погіршують  перебіг
післяопераційного періоду (Ахмеров В.Д., 2015;  Freudlsperger C., 2012;  Arakeri G.,
2013; Greenstein G., 2015; Osunde O., 2015). 

Запобіганню  виникнення  та  лікуванню  післяопераційних  запальних
ускладнень  присвячено  чимало  робіт  вітчизняних  та  зарубіжних науковців.  Воно
повинно  бути  комплексним  –  включати  антибактеріальну,  протизапальну,
протинабрякову,  знеболюючу,  десенсибілізуючу  та  загальнозміцнюючу  терапії
(Хоружа  Р.Ю.,  2010;  Christensen K.,  2013;  Majid O.W.,  2014;  Chappi D.M.,  2015;
Eroglu C., 2015). Запропоновані до застосування різноманітні модифіковані методики
операції  атипового  видалення  НТМ  (Пішковці  М.Я.,  2011;  Нагірний  Я.П.,  2013;
Одушкина Н.В.,  2015;  Ахмеров  В.Д.,  2015;  Chaudhary M.,  2012), медикаментозні
засоби загального та місцевого впливу (Сирак С.В., 2011; Сидельникова Л.Ф., 2012;
Figueiredo R., 2012; Ilhan O., 2014; Koçer G., 2014), а також фізіотерапевтичні методи
лікування (Флакс Г.А., 2012; Старокожева Л.Ю., 2015; Brignardello-Petersen R., 2012;
Saber K., 2012; Sierra S.O., 2013). 

Серед  лікарських  засобів,  які  володіють  протизапальною  дією,  однією  із
найефективніших  є  група  глюкокортикостероїдів:  кортизон,  гідрокортизон
(природні);  преднізолон,  метилпреднізолон,  дексаметазон  (синтетичні)  для
внутрішньовенного, внутрішньомязового та місцевого застосування (Аветіков Д.С.,
2014;  Barnes P.J.,  2014;  Selvaraj L.,  2014;  Ngeow W.C.,  2016).  У щелепно-лицевій
хірургії  найчастіше  застосовують  дексаметазон:  перорально  чи  парентерально,  а
також шляхом підслизового його введення (Mushtaq M., 2011;  Alcântara C.E., 2014;
Sabhlok S., 2015; Deo S., 2016), протизапальний ефект якого реалізується за рахунок
посилення пристосувально-захисних реакцій системи крові (Zhelnin E.V., 2014). 

Місцеве застосування дексаметазону для профілактики запальних ускладнень
атипового  видалення  НТМ  у  зарубіжній  медицині,  на  відміну  від  вітчизняної,
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набуває  все  більшого  поширення  (Kaur S.,  2013;  Nair R.,  2013;  Ehsan A.,  2014;
Moraschini V., 2016). 

Ще  одним  поширеним,  проте  недостатньо  вивченим,  методом  впливу  на
гострий  післяопераційний період є  локальна  гіпотермія,  яка  має  протизапальний,
протинабряковий  та  кровоспинний  ефекти  (Климов  А.Е.,  2010;  Gelesko S.  ,2011;
Rana M., 2011; Barca I., 2016; Zandi M., 2016). 

Лікування  больових  відчуттів,  набряку  мяких  тканин  та  запальної
контрактури  жувальних  мязів  після  атипового  видалення  нижніх  третіх  молярів
потребує  пошуку шляхів  удосконалення,  оскільки  є  важливим аспектом перебігу
післяопераційного періоду (Deo S., 2016).  Прикладом такого лікування є поєднання
введення  дексаметазону  та  локальне  застосування  холоду,  що  є  актуальною
проблемою сьогодення, яка потребує детального вивчення.

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Дисертація
виконана  відповідно  до  плану  науково-дослідної  роботи  ВДНЗУ  «Буковинського
державного  медичного  університету»,  м.  Чернівці «Нові  підходи  до  діагностики,
лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань різного ґенезу в
мешканців  Карпатського  регіону  України  №  ДР  0111U006501».  Здобувач  була
виконавцем окремих фрагментів зазначеної теми.

Мета  та  завдання  дослідження.  Мета  дослідження  –  підвищення
ефективності  лікування хворих після атипового видалення  нижніх третіх молярів
шляхом удосконалення схеми терапії в ранньому післяопераційному періоді. 

Згідно з поставленою метою, визначені до вирішення наступні завдання:
1. Визначити  частоту  та  характер  післяопераційних  ускладнень  після

операції атипового видалення нижніх третіх молярів. 
2. Вивчити  в  експерименті  протизапальну  активність  місцевого

застосування гіпотермії та дексаметазону з визначенням його мінімально-ефективної
терапевтичної дози. 

3. Оцінити  ефективність  місцевого  застосування  дексаметазону  та
локальної гіпотермії після операції атипового видалення нижніх третіх молярів за
клінічними даними. 

4. Визначити максимально об’єктивні лабораторні показники для вивчення
ефективності  застосування дексаметазону та  локальної  гіпотермії  після атипового
видалення нижніх третіх молярів.

5. Розпрацювати схему лікування післяопераційних ускладнень атипового
видалення нижніх третіх молярів.

6. Провести  порівняльну  оцінку  ефективності  запропонованого  методу
лікування із стандартною медикаментозною терапією при вказаній патології.

Об’єкт дослідження:  перебіг  раннього післяопераційного періоду  у  хворих
після атипового видалення НТМ.

Предмет дослідження: динаміка змін показників запального процесу раннього
післяопераційного періоду у хворих після атипового видалення НТМ та показники
карагенінового набряку як моделі запального процесу в експериментальних тварин. 

Методи  дослідження. Експериментальні  –  для  моделювання  запального
процесу; клінічні – для оцінки больових відчуттів за візуально-аналоговою шкалою,
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обчислення величини набряку обличчя, визначення ступеня запальної контрактури
жувальних м’язів; інструментальні – термометричне, реографічне, доплерографічне
та  ультразвукове  дослідження  –  для  визначення  стану  тканин  післяопераційної
ділянки на  різних стадіях  загоєння  рани;  лабораторні  –  для  визначення  маркерів
запалення  у  ротовій  рідині:  активності  каталази,  вмісту  малонового  діальдегіду,
антиоксидантно-прооксидантного  індексу,  загальної  протеолітичної  активності,
лізоциму,  уреази,  ступеня  дисбіозу,  рівня  інтерлейкіну-1β  та  інтерлейкіну-6;
статистичні – для математичного аналізу ступеня достовірності отриманих даних.

Наукова  новизна  одержаних  результатів.  Доповнено  наукові  дані  та
визначено  особливості  клінічного  перебігу  запальних  ускладнень  атипового
видалення  нижніх  третіх  молярів,  які  полягають  у  розвитку  післяопераційного
больового  синдрому,  набряку  мяких  тканин,  запальної  контрактури  жувальних
мязів у всіх обстежених.

Науково  обґрунтовано  та  в  експерименті  доведено  ефективність  місцевого
застосування  дексаметазону  та  локальної  гіпотермії  для  лікування  запальних
ускладнень,  викликаних  карагеніном  та  визначено  мінімальну  ефективну  дозу
дексаметазону.

Науково доведено та клінічно обґрунтовано ефективність сумісного місцевого
застосування дексаметазону та адаптованої схеми локальної гіпотермії у лікуванні
післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів (Патент
України на корисну модель №67228 від 10.02.2012, Бюл. №3). 

Науково  обґрунтовано,  що  максимально  об’єктивними  лабораторними
показниками для визначення ефективності застосування дексаметазону та локальної
гіпотермії  після  атипового  видалення  нижніх  третіх  молярів  є загальна
протеолітична активність, антиоксидантно-прооксидантний індекс, інтерлейкін-1β та
інтерлейкін-6, що підтверджено результатами досліджень.

Розпрацьовано  схему  та  науково  підтверджено  її  ефективність  у  лікуванні
післяопераційних  ускладнень  атипового  видалення  нижніх  третіх  молярів,  із
місцевим застосуванням дексаметазону  та  гіпотермії  (Патент  України на  корисну
модель №101970 від 12.10.2015, Бюл. №19).

За  результатами  клінічних,  лабораторних  та  інструментальних  досліджень
доведено  ефективність  запропонованої  методики  у  порівнянні  зі  стандартною
медикаментозною терапією для лікування післяопераційних ускладнень атипового
видалення нижніх третіх молярів.

Практичне  значення  результатів. З метою  лікування  післяопераційних
ускладнень  атипового  видалення  НТМ  запропоновано  схему  післяопераційної
терапії,  яка  включає  місцеве  введення  дексаметазону  та  застосування  локальної
гіпотермії. Експериментально і клінічно доведено позитивний вплив розпрацьованої
схеми на зменшення ознак запального процесу, що  супроводжує післяопераційний
період атипового видалення нижніх третіх молярів.

Запропоновані нові способи лікування післяопераційних ускладнень атипового
видалення  нижніх  третіх  молярів впроваджені  в  лікувальну  практику  відділення
хірургічної  стоматології  Чернівецької  обласної  клінічної  лікарні,  відділення
щелепно-лицевої  хірургії  Львівської  обласної  клінічної  лікарні,  відділення
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хірургічної  стоматології  №2  студентського  медичного  центру  Львівського
національного  медичного  університету  імені  Данила  Галицького,  відділення
щелепно-лицевої  хірургії Рівненської  центральної  міської  лікарні.  Матеріали
дослідження  використовуються  в  навчальному  процесі  ВДНЗУ  «Буковинський
державний медичний університет»,  ДВНЗ  «Тернопільський  державний  медичний
університет  ім.  І.Я.  Горбачевського»,  Львівському  національному  медичному
університеті  ім.  Данила Галицького,  ВДНЗУ «Українська  медична  стоматологічна
академія».

Особистий  внесок  здобувача.  Автором  особисто  проведено  патентно-
інформаційний  пошук,  аналіз  наукової  літератури  з  обраної  теми,  усі
експериментальні й клінічні дослідження, узагальнено та проаналізовано отримані
результати,  проведена  їх  статистична  обробка.  Спільно  з  науковим  керівником
визначені  мета  й  завдання  дослідження,  сформульовані  основні  положення і
висновки роботи.

Експериментальні дослідження виконані автором у лабораторії фармакології та
токсикології Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних
препаратів  та  кормових  добавок,  м.  Львів  (зав.  лаб.  –  канд.вет.наук,  старший
науковий  співробітник  Патерега  І.П.).  Клінічні  дослідження  виконані  особисто
автором у відділенні хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні
(зав. відділення – Кушнір О.Л.), біохімічні та імуноферментні – на кафедрі біохімії
Буковинського державного медичного університету (зав. кафедри – д.м.н., професор
Геруш  І.В.),  реографічні,  доплерографічні  та  ультразвукові  –  у  відділенні
функціональної  діагностики  Обласного  медичного  діагностичного  центру,  м.
Чернівці (зав. відділення – Буймістр Н.І.).

Апробація  результатів  дисертації.  Основні  положення  дисертації
повідомлені на 73-й Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених
(Донецьк,  2011);  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Інноваційні
технології  в стоматології» (Тернопіль,  2013);  VIII науково-практичній конференції
«Середовище  як  відображення  стану  здоров'я»  (Польща,  м.  Наленчув,  2014);
Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Актуальні  питання  розвитку
медичних  наук  у  ХХІ  ст.»  (Львів,  2014);  Міжнародній  науково-практичній
конференції «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2015).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, з яких
7 статей  у наукових фахових виданнях,  визначених ДАК МОН України (з  них  5
публікацій у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних), 1 – у
закордонному  збірнику,  5 публікацій  у  матеріалах  з'їздів  науково-практичних
конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель. 

Обсяг  і  структура  дисертації.  Дисертаційна  робота  викладена  на  200
сторінках друкованого тексту, з яких 159 сторінок основного тексту, і складається зі
вступу, огляду  літератури,  опису матеріалу  і  методів  дослідження,  трьох розділів
власних  досліджень,  аналізу  та  узагальнення  результатів  досліджень,  висновків,
списку використаних джерел, який містить 229 літературних найменувань, з яких
160  –  латиною,  та  додатків.  Праця  ілюстрована  66 рисунками,  40  таблицями,  10
формулами.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріал і методи дослідження. Для вирішення поставленої мети та завдань

дослідження  в  експерименті  вивчали вплив  локальної  гіпотермії  та  місцевого
одноразового субплантарного введення дексаметазону на патогенез запальної реакції
у м’яких тканинах лапки щура на моделі карагенінового набряку.  Для дослідження
запального процесу відібрано 72 безпородні  білі  щури різної  статі,  одного віку, з
масою  тіла  200±10г.  Тварин  утримували  у  відповідно  обладнаному  віварії  з
достатнім  харчуванням,  освітленням і  вентиляцією.  Також  визначали оптимальну
дозу дексаметазону (фірми «KRKA», Словенія, ампули по 1,0 мл – 4мг препарату),
яка максимально пригнічує запальний процес, індукований флогогенним фактором.
За вихідну обрали дозу дексаметазону для одноразового введення людині – 4мг, що
міститься в 1 мл розчину, у перерахунку на масу щура вона становила 0,5 мг/кг. Це
зумовлено  морфофункціональними  особливостями  організму  тварини,  а  саме  –
швидкістю  біотрансформації  ліків,  співвідношенням  розмірів  печінки  і  всього
організму,  а  також  інтенсивністю  фільтраційної  здатності  нирок (Гриншпун  К.І.,
2004).  Усі  тварини були  розподілені на  шість груп по 12 щурів у кожній. Тварин
вводили  в  наркоз  за  допомогою  ефіру.  Карагеніновий  набряк  викликали
субплантарним введенням у ліву задню лапку щура 0,1 мл 1% розчину флогогену
(Усенко В.Ф., 2011). 

Тварини 1-ї групи відігравали роль нелікованого контролю. Щурам 2-ї групи
відразу  після  введення  карагеніну  проводили  локальну  гіпотермію  одноразово
(впродовж 30 хв), 3-ї – тричі, сеанс тривав 30 хв з перервою 40 хв. Тваринам 4-ї
групи вводили субплантарно 0,1 мг дексаметазону (з розрахунку на масу щура), 5-ї –
0,2 мг дексаметазону. Для боротьби з явищами запального процесу щурам 6-ї групи
проводили  тричі  локальну  гіпотермію  та  вводили  субплантарно  0,1  мг
дексаметазону.  Об'єм  досліджуваних  лапок  білих  щурів  визначали  на  початку
експерименту,  через  1,  2  та  4  години  після  введення  флогогену за  допомогою
онкометра, побудованого за принципом переливання рідин у сполучених посудинах
(Беленічев І.Ф. та співав., 1999).

На другому етапі – клінічному – було обстежено 114 пацієнтів, які перебували
на лікуванні у відділенні  хірургічної стоматології  Чернівецької  обласної  клінічної
лікарні з жовтня 2013 року по січень 2015 року, у зв'язку з ретенцією та дистопією
нижніх третіх молярів. З них сім пацієнтів були виключені з дослідження, оскільки у
післяопераційному  періоді  в  них  спостерігались  такі  ускладнення,  як  парестезія
нижньої губи (3 пацієнти), нагноєння післяопераційної рани (4 пацієнти). Середній
вік пацієнтів становив 27,77±0,85 років. Під спостереженням перебували 47 (43,9%)
чоловіків та 60 (56,1%) жінок. Пацієнти були розподілені на п'ять груп: 1-ша група
(21 особа)  –застосовували  локальну гіпотермію один раз  на день протягом трьох
днів;  2-га  група  (22  особи)  –  застосовували  локальну  гіпотермію  тричі  на  день
протягом трьох днів; 3-тя група (21 особа) – застосовували дексаметазон, шляхом
місцевого підслизового його введення у післяопераційну ділянку (1мл – 4мг); 4-та
група (22 особи) – поєднували місцеве застосування дексаметазону (1мл – 4мг) та
локальної гіпотермії тричі на день протягом трьох днів; 5-та група порівняння (21
особа) – застосовували стандартну медикаментозну терапію (ібупрофен 400 мг). 
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Пацієнти госпіталізовані  в  клініку  в  плановому  порядку.  Перед  початком
огляду  кожен  хворий  підписував  стандартну  форму  згоди  пацієнта  на  участь  у
клінічному дослідженні. У медичній карті стаціонарного хворого записували скарги
пацієнта, анамнез захворювання та життя, а також дані об’єктивного обстеження. Усі
дані  також  фіксували  в  спеціально  адаптованій  під  наше  дослідження  анкеті
пацієнта. Операцію атипового видалення НТМ проводили за методикою Asanami S.
et al. (1993) із безпосередньою участю автора як хірурга чи асистента. 

У  післяопераційному  періоді  всім  пацієнтам  призначали  антибактеріальну
терапію,  еубіотики,  антисептичні  полоскання  ротової  порожнини.  Курс  лікування
тривав сім діб. Шви знімали на 7-10-й день після хірургічного втручання. Клінічний
стан пацієнтів усіх груп оцінювали на першу, третю, сьому та чотирнадцяту добу
післяопераційного періоду. 

Для діагностики використовували загальноприйняті клінічні методи: больовий
компонент у післяопераційній ділянці оцінювали за візуально-аналоговою шкалою
(Collins S.L. et al., 1997), набряк обличчя оцінювали за методикою  Arakeri G.  et al.
(2013), коефіцієнт запальної контрактури жувальних м'язів визначали за методикою
Jovanovic G.  et al. (2004).  Термометричне  дослідження  проводили  за  методикою
Салаймех  Р.Х.  та  співав.  (2002).  Для  вивчення  гемодинаміки  післяопераційної
ділянки  проводили  реографічне  дослідження  у  відділенні  функціональної
діагностики  Чернівецького  обласного  медичного  діагностичного  центру.
Застосовували  тетраполярну  реографічну  методику  відповідно  до  рекомендацій
Прохончукова  А.А.  та  співав. (1980).  Для  оцінки  стану  судин  післяопераційної
ділянки та жувальних м'язів проводили доплерографічне дослідження у відділенні
функціональної  діагностики  Чернівецького  обласного  медичного  діагностичного
центру за методикою Козлова В.А. та співав. (2000).

Біохімічне  дослідження  ротової  рідини.  Вранці  натще  після  попереднього
ополіскування ротової порожнини дистильованою водою здійснювали збір ротової
рідини.  Концентрацію  малонового  діальдегіду  (МДА)  визначали  за  методикою
Левицького  А.П.  та  співав. (2010),  активність  каталази  визначали  за  методикою
Гіріна  С.В.  (1999),  антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ)  –  за  методикою
Левицького А.П.  та  співав. (2010),  загальну протеолітичну активність (ЗПА) – за
методикою Kunitz у модифікації Левицького А.П. та співав. (2010), активність уреази
визначали  за  методикою  Гаврилової  Л.М.  та  співав. (1996),  активність  лізоциму
визначали  за  методикою  Жигіної  О.О.  та  співав. (1974),  ступінь  дисбіозу  (СД)
порожнини рота  визначали  за  допомогою ферментативного методу  за  Левицьким
А.П.  та  співав.  (2007).  Вміст  інтерлейкіну-6  (ІЛ-6)  та  інтерлейкіну-1β  (ІЛ-1β)
визначали за методикою Борисенко А.В. та співав. (2011). 

Статистична  обробка  матеріалів  проводилась  за  допомогою  комп'ютерної
програми Statistica 8.0. 

Результати  досліджень  та  їх  обговорення. Запропоновано  спосіб
комплексного  місцевого  лікування  післяопераційних  ускладнень  атипового
видалення нижніх третіх молярів.  Безпосередньо після хірургічного втручання на
фоні  діючого  провідникового  знечулення  пацієнту  місцево  підслизово  у  ділянку
післяопераційної  рани  вводили  4мг  (1мл  розчину)  препарату  «Дексаметазон»
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(виробник  фірма  «KRKA»,  Словенія).  Введення  препарату  здійснювали  у  трьох
рівномірно віддалених точках на відстані  5 мм від краю слизово-окісного клаптя
(рис.  1).  Через 15 хв проводили сеанс гіпотермії  впродовж 30 хв 3 рази на день,
курсом  три  дні  (рис.  2,  3).  Спосіб  забезпечує  безболісне  введення  препарату
«Дексаметазон»  і  негайний  вплив  діючої  речовини  на  патологічне  вогнище.  За
рахунок  одноразового введення  мінімальної  дози  препарату  відсутній  негативний
його вплив на організм людини, порівняно з тривалим застосуванням. Охолодження
післяопераційної  ділянки  досягається  за  допомогою  кріопакета  «Cold-Bag»
(Hager&Werken,  Duisburg,  Німеччина).  Завдяки  надійній  фіксації  кріопакета  та
щільному приляганню до шкіри обличчя, спосіб є зручним для пацієнта, дозволяє
досягти оптимального значення температури шкіри для необхідного терапевтичного
ефекту,  який  полягає  у  зменшенні  больових  відчуттів,  набряку,  запальної
контрактури  жувальних м’язів,  сприяє  нормалізації  кровотоку  в  післяопераційній
рані.  Пов'язка  з  лляної  тканини  проста  у  виготовленні,  володіє  значною
повітропроникністю, відводить тепло та вологу і запобігає переохолодженню м'яких
тканин. Гумки для регулювання розміру пов’язки дозволяють утримувати кріопакет
впродовж необхідного часу (30 хв).

      
         Рис. 1. Введення                   Рис. 2. Фіксація                   Рис. 3. Фіксація
           дексаметазону                         кріопакета                           кріопакета
                                                       (вигляд спереду)                   (вигляд збоку)

Сучасні літературні джерела вказують, що впродовж перших семи днів після
видалення нижніх третіх молярів спостерігається помітне погіршення загального і
місцевого стану пацієнтів. Встановлено, що пацієнти у післяопераційному періоді
скаржаться на біль, набряк, обмежене відкривання рота, утруднений прийом їжі та
психологічний  дискомфорт.  Біль,  набряк  та  запальна  контрактура  є  найбільш
поширеними симптомами після атипового видалення  НТМ,  про що свідчать  дані
таких авторів, як Kaur S., 2013; Moraschini V., 2016; Zandi M., 2016. 

Біль пацієнти відзначають після припинення дії анестезії,  найінтенсивнішим
він є через 10-12 год після операції. Це, як правило, сильні та дуже сильні больові
відчуття,  які  тривають  перші  24-48  год.  Патофізіологію  болю  можна  пояснити
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вивільненням медіаторів запалення з опасистих клітин, зокрема гістамін і серотонін,
які  з'являються  першими,  а  потім  брадикінін  та  простагландини.  Тривалість
хірургічного  втручання  зумовлює  більше  пошкодження  тканин.  Таким  чином,
більше  медіаторів  вивільняється,  що  впливає  на  інтенсивність  болю,  величину
набряку та запальну контрактуру жувальних м'язів, про що вказують такі автори, як
Zhelnin E.,  2014  та  Zandi M.,  2016.  Набряк  тканин у  післяопераційній  ділянці  в
більшості  випадків  досягає  максимального  рівня  на  третю  добу після  операції  і
зменшується  з  четвертої  доби.  Також  важливим  ускладненням  є  запальна
контрактура жувальних м'язів або утруднене відкривання рота. Вказаний симптом є
результатом  хірургічної  травми,  внаслідок  якої  пацієнтам  важко  розмовляти  та
харчуватися. Зазвичай запальна контрактура повністю зникає на сьомий день після
втручання (Chappy D., 2015 та Dereci O., 2016). 

На підставі обстеження 114 хворих після атипового видалення нижніх третіх
молярів  встановлено,  що  найчастішими  ускладненнями,  які  зустрічаються  у
ранньому післяопераційному періоді,  є  больові відчуття,  набряк м'яких тканин та
запальна контрактура жувальних м'язів. Вказані ускладнення спостерігались у всіх
обстежених  пацієнтів.  Також  у  3  (2,65±1,50%)  хворих  післяопераційний  період
супроводжувався парестезією нижньої  губи з  боку проведеного втручання та  у 4
пацієнтів нагноєнням післяопераційної рани (3,50±1,72%), що співпадає з даними
зарубіжних авторів (Carrasco-Labra A., 2012; Marciani R., 2012; Bouloux G.F., 2015). 

Вплив  локальної  гіпотермії  та  місцевого  одноразового  субплантарного
введення  дексаметазону на  патогенез  запальної  реакції  в  м’яких  тканинах  лапки
щура вивчали на моделі карагенінового набряку.  На підставі вивчення різних схем
експериментальних  досліджень  модель  карагенінового  набряку  була  обрана  як
найпоширеніша  серед  запропонованих.  У  тварин  контрольної  групи  пік  набряку
спостерігався через 4 год і досягав більше 5-и разового (12,83±0,21 у.о.) збільшення.
Аналізуючи  перебіг  запального  процесу  у  тварин  другої  групи,  яким  проводили
лікування за допомогою холодового пакета одноразово впродовж 30 хв, відзначено
збільшення  об'єму  лапки  на  четверту  годину  приблизно  втричі,  що  становило
10,83±0,21 у.о.  (p 0,05).  Застосування  гіпотермії  зумовило сповільнення  розвитку˂
набряку  приблизно  на  5%  у  тварин  2-ї  групи  порівняно  з  контрольною.  Варто
зазначити,  що  набряк  лапки  тварин  3-ї  групи  на  другу  та  четверту  годину
експерименту був менший, ніж у тварин 2-ї групи, це свідчить про значний вплив
гіпотермії на стадію ексудації запального процесу (Перцева Т.О., 2012). 

Лікування  тварин  4-ї  та  5-ї  груп  здійснювали  шляхом  введення  у  лапку
дексаметазону 0,1 та 0,2 мг відповідно. Порівнюючи об'єм лапки тварин впродовж
усього  періоду  експерименту,  варто  зазначити,  що  найефективніше  зменшує
розвиток набряку лікування, яке застосовували у 3-й, 4-й та 5-й групах. Показники
першої години експерименту яскраво засвідчують перевагу локальної гіпотермії для
зменшення розвитку набряку (4,08±0,15 проти 5,58±0,15 у.о.; р<0,05). Застосування
різних  доз  дексаметазону  є  однаково  ефективним,  а  найкращу  протизапальну
активність препарат проявляє у поєднанні з локальною гіпотермією (3,58±0,15 проти
5,58±0,15 у.о.;  р<0,05). Такі результати не суперечать даним інших авторів (Li C.,
2013; Agostinho C., 2014; Chaudhary P., 2015). 
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Антиексудативна  активність  усіх  тестованих  методів суттєво  змінювалася
впродовж  експерименту.  Починаючи  з  першої  фази  досліду, активність
комплексного  методу  лікування  (поєднання  локальної  гіпотермії  та  препарату
«Дексаметазон»)  становила  68,6%  і  була  найбільшою.  Аналізуючи  показники
антиексудативної активності  дексаметазону в дозі 0,1 мг, помітили, що вони були
найнижчі на першу годину експерименту, проте на другу годину знизились лише на
0,3%,  тоді  як  показники  в  інших  групах  різко  зменшились.  До  закінчення
експерименту показник 4-ї групи був більший, ніж 2-ї і становив 33,6%, але меншим,
ніж  3-ї  і  5-ї.  За  рахунок  блокування  виділення  медіаторів  запалення  дія
дексаметазону є тривалою, у той час як висока протизапальна активність гіпотермії
спостерігається  у  першій фазі  процесу, а  наприкінці  експерименту є  найнижчою.
Тому, на нашу думку, доцільним є поєднання дексаметазону і локальної гіпотермії,
про що свідчать результати досліджень 6-ї групи тварин.

Також необхідно відзначити незначну різницю антиексудативної активності 0,1
мг та 0,2 мг дексаметазону, що зумовило подальше його використання у клінічному
дослідженні  в  меншій  кількості,  у  зв'язку  з  відсутністю  потреби  застосовувати
більшу дозу препарату. У свою чергу, значна різниця результатів одноразової схеми
застосування локальної гіпотермії та триразової, зумовлює використання останньої у
комплексній схемі лікування.

Отже, дію комплексного методу для зменшення розвитку запального процесу
можна  пояснити  активним  безпосереднім  впливом  на  метаболізм  медіаторів
запалення,  особливо  на  гістамін  та  серотонін,  а  також  на  проникність  судинної
стінки  і  вихід  рідини  із  судинного  русла  в  міжтканинний  простір.  Ці  процеси
запальної  реакції  та  вплив  застосованих  методів  лікування  на  їх  перебіг
підтверджуються даними інших дослідників (Di Rosa M.,  Giroud J.,  Willoughby D.,
1971; Agostinho C., 2014).

Другий  етап  дослідження  здійснений  за  допомогою  клінічних,
інструментальних та лабораторних методів. Динаміку больових відчуттів у клініці
оцінювали за ВАШ. До хірургічного втручання у всіх групах пацієнти на біль не
скаржились.  Після  атипового  видалення  НТМ  больові  відчуття  у  хворих  різко
наростали, про що свідчать результати обстеження. На першу післяопераційну добу
скарги на дуже сильний біль були в пацієнтів 1-ї та групи порівняння (8,24±0,12 та
8,38±0,13  бала),  пацієнти  2-ї  та  3-ї  груп  відзначали  сильний  біль  (7,27±0,12  та
7,14±0,13 бала), 4-ї – помірний (5,00±0,17 бала). Варто зазначити, що на третю добу
скарги пацієнтів на біль у післяопераційній ділянці зберігались у всіх групах. На
сьому  добу  відсутні  скарги  були  у  хворих  4-ї  групи,  лише  у  двох  відзначались
неприємні відчуття при розмові, які зникли після зняття швів, зниження больових
відчуттів спостерігали на 91% від показника на першу післяопераційну добу та на
80,93% - на третю, показник становив 0,45±0,11 бала, що свідчить про повернення
до  норми  показників  більшості  пацієнтів  вказаної  групи.  У  той  час  як  у  інших
групах  показники  ВАШ  коливались  від  1,14±0,13 до  2,52±0,13 бала.  Аналогічні
результати  отримали  дослідники,  які  вивчали  вплив  холоду  та
глюкокортикостероїдів на ранній післяопераційний період (Deo S., 2011; Christensen
J., 2013; Freda N., 2016).
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Про знеболюючий ефект терапії свідчать результати досліджень на першу добу
післяопераційного періоду, коли показники 4-ї групи були найнижчі (5,00±0,17 бала).
Це  можна  пояснити  застосуванням  холоду,  що  зумовлює  зниження  чутливості
больових рецепторів та зменшення проникності судинної стінки, що, у свою чергу,
зменшує вихід рідини в міжтканинний простір і розвиток набряку, який спричинює
натяг тканин та, відповідно, больові відчуття. Це також зазначають Kocer G., 2014 та
Ngeow W.C., 2016. 

Збільшення  величини  набряку  м'яких  тканин  післяопераційної  ділянки
відзначали до третьої доби. Важливо зазначити, що у 1-й та 5-й клінічних групах
величина  набряку  на  третю  післяопераційну  добу  становила  22,38±1,32%  та
22,51±1,39%,  тоді  як  у  2-й  та  3-й  –  20,30±1,26%  та  19,29±1,29%,  а  в  4-й  –
15,06±1,45%. Це свідчить про різке підвищення показника у всіх пацієнтів і лише у
хворих 4-ї групи набрякова поверхня збільшувалась поступово до третьої доби і була
значно  меншою,  ніж у  інших групах (р<0,001).  Такий  ефект комплексної  терапії
зумовив зменшення у хворих дискомфорту в післяопераційному періоді,  а набряк
тканин  був  ледве  помітний  візуально.  Найкращий  результат  у  4-й  групі  можна
пояснити  застосуванням  дексаметазону  в  перші  хвилини  після  хірургічного
втручання.  Максимальне  згасання  набряку  на  останню  добу  дослідження
продемонстрували показники 4-ї  групи (0,43±0,28%),  що істотно відрізнялось  від
значень  групи  порівняння  (5,51±1,17%).  Впродовж  усього  періоду  клінічного
дослідження  найефективнішим  було  лікування  післяопераційного  набряку
комплексною методикою, яку застосовували для пацієнтів 4-ї групи. Вказана схема
лікування  дозволяє  зменшити  розвиток  набряку  м'яких  тканин  післяопераційної
ділянки,  а  як  засвідчують  результати  досліджень  інших  авторів  –  це  покращує
загальний стан пацієнта та загоєння рани (Brignardello-Petersen R., 2012; Selvanaj L.,
2014; Dereci O., 2016).

Важливою клінічною ознакою є динаміка запальної  контрактури жувальних
м'язів. У пацієнтів, котрі отримували холод, дексаметазон або комплексне лікування
спостерігалось швидше повернення до норми стану жувальних м'язів, що зумовило
насамперед  безперешкодне  вживання  їжі,  спілкування  пацієнтів  з  оточуючими.
Максимально наблизились до початкового стану показники 4-ї  групи:  порівняння
коефіцієнту  запальної  контрактури  на  сьомий  та  третій  день  післяопераційного
періоду  продемонструвало  значне  зменшення  її  значення  (3,71±0,27%  проти
21,04±0,53%;  р<0,001).  При порівнянні  динаміки  розвитку  запальної  контрактури
жувальних м'язів у групі, якій призначали застосування локальної гіпотермії тричі
на  день  та  у  групі,  якій  проводили  підслизову  ін'єкцію  дексаметазону,  можна
відзначити  позитивний  ефект  глюкокортикостероїду  (36,69±0,40%  проти
34,29±0,39%; р<0,001), що підтверджують дані  Shetty P., 2011;  Christensen J., 2013;
Saravanan K., 2016.

Одним  із  найхарактерніших  симптомів  розвитку  запального  процесу  є
гіперемія тканин післяопераційної ділянки, тому для оцінки динаміки змін місцевої
температури проводили локальну термометрію. Максимальні значення температури
післяопераційної  ділянки  (36,12±0,04°С  –  36,48±0,01°С;  р>0,05)  зафіксували  на
першу  добу  дослідження,  що  зумовлене  вивільненням  прозапальних  цитокінів  у
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перші  24  години  після  хірургічного  втручання  та  їх  миттєвою  дією  на  прилеглі
тканини.  Аналізуючи  динаміку  зміни  показників,  ми  дійшли  висновку,  що
інтенсивне їх зменшення спостерігалось  у пацієнтів 2-ї,  3-ї  та  4-ї  груп на третій
післяопераційний  день,  а  1-ї  та  5-ї  –  на  сьомий.  Нормалізація  температури
післяопераційної ділянки, яка є одним із індикаторів перебігу запального процесу,
спостерігалась  швидше відповідно  в  пацієнтів,  яким призначали  дексаметазон  та
триразові аплікації холоду (34,36±0,03°С проти 35,15±0,07°С). Підтвердження цього
можна зустріти у роботах таких науковців,  як  Greenstein G.,  2007;  Ilhan O., 2014;
Sabhlok S., 2015; Moraschini V., 2016.

Для  оцінки  стану  кровообігу  в  післяопераційній  ділянці  проводили
реографічне дослідження м'яких тканин.  Аналіз  результатів  досліджень на першу
добу післяопераційного періоду об'єктивно засвідчив посилення венозного відтоку у
післяопераційній  ділянці  у  всіх  групах  хворих,  систоло-діастолічний  показник
збільшився  в  4  рази.  На  першу  добу  після  хірургічного  втручання  показники
реографічного  індексу  зросли  у  всіх  групах  на  200%,  що  свідчить  про  різкий
розвиток  запального  процесу  у  післяопераційній  ділянці.  У  пацієнтів  4-ї  групи
значення реографічного індексу на третю добу було найбільш наближене до норми
(0,03±0,0004 у.о.). На сьому добу значення реографічного індексу в 2-й, 3-й та 4-й
групах дорівнювало доопераційному, а у 1-й і 5-й було на 50% більшим. 

Варто  зазначити,  що  за  результатами  реографічного  дослідження
найефективнішими були методики,  які  застосовували  для лікування 2-ї,  3-ї  та  4-ї
груп, про що свідчило незначне підвищення рівня показників та швидше повернення
їх до норми порівняно з результатами дослідження 1-ї та групи порівняння. Описані
результати  також  підтверджують  вітчизняні  і  зарубіжні  автори,  які  вивчали
післяопераційний період атипового видалення нижніх третіх молярів (Егорова О.А.,
2009; Сирак С.В., 2011; Aras M., 2010).

Доплерографічне  дослідження  є  інформативним  для  оцінки  впливу
запропонованих методів  лікування  на  судинну стінку та  навколишні  тканини.  На
третю добу післяопераційного періоду  діаметр  лицевої  артерії  збільшився  майже
вдвічі  у  всіх  клінічних  групах,  що  свідчить  про  активний  розвиток  запального
процесу. Яскраво відрізнялись результати 4-ї групи, де розширення судин було лише
на 60%, що значно менше, ніж у 5-й групі – 90% (0,16±0,002 проти 0,19±0,001 см;
р<0,05).  На  сьому  добу  до  норми  наблизились  лише  показники  2-ї  та  4-ї  груп.
Аналізуючи динаміку зміни діаметра лицевої  артерії  хворих 3-ї  групи,  привертає
увагу відсутність зниження показника з третього дня післяопераційного періоду, тоді
як  у  всіх  інших  групах  судина  поступово  звужувалась  і  поверталась  до  норми.
Очевидно,  що  це  зумовлено  активним  судиннозвужуючим  ефектом  гіпотермії
(Gelesko S. ,2011; Rana M., 2011; Barca I., 2016; Zandi M., 2016). 

На  першу  добу  післяопераційного  періоду  спостерігалось  значне  зниження
індексу Гослінга у всіх клінічних групах, зокрема, на 55% у групі порівняння та на
39,5% у  4-й  групі  (р<0,001),  що  свідчить  про  збільшення  еластичності  судинної
стінки лицевої артерії хворих. На сьому добу максимально до норми наблизились
показники 3-ї групи (1,82±0,04 у.о.).  Різниця  між  показниками усіх п’яти груп на
сьому добу після операції  була статистично незначуща (р>0,05).  Аналіз результатів
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визначення індексу Гослінга свідчить про активний вплив холоду та дексаметазону
на судинну стінку (Kaur S., 2013). 

Визначення  середньої  швидкості  кровотоку судин дозволило  проаналізувати
стан  тканин  післяопераційної  ділянки. Четверта  група  продемонструвала
пришвидшення  кровотоку  на  40,05%,  що  свідчить  про  інтенсивність  наростання
запальних явищ у післяопераційній ділянці.  Важливо зазначити, що на третю добу
післяопераційного періоду у пацієнтів 4-ї групи показник незначно відрізнявся від
норми (9,14±0,24 проти 8,74±0,24 см/с;  <0,001). На сьому добу середня швидкість
кровотоку повернулась до норми у пацієнтів 4-ї  групи (8,88±0,23 см/с;  р>0,05),  а
динаміка  змін  показника  демонструє  найнижчий  його  рівень  впродовж  усього
дослідження  саме  у  вказаній  групі.  Наші  результати  не  суперечать  даним  інших
науковців (Blondeau F., 2007; Rana M., 2011; Majid O., 2014). 

На підставі аналізу результатів доплерографічного дослідження встановлено,
що  призначення  комплексної  схеми  лікування  запальних  ускладнень  атипового
видалення  НТМ  є  найефективнішим  серед  досліджуваних  методом  нормалізації
стану судинної стінки та кровообігу в тканинах післяопераційної ділянки. 

Слід  зазначити,  що  в  пацієнтів  4-ї  групи,  яким  призначали  комплексну
терапію, товщина  m.  masseter збільшилась на 11,31% і становила 5,02±0,08 мм на
першу добу дослідження. У пацієнтів 2-ї та 3-ї груп товщина жувального м'яза на
третю добу становила 5,41±0,07 мм, але найнижчим був середній показник хворих 4-
ї  групи,  який  дорівнював  4,57±0,08  мм  (р<0,05).  Середнє  значення  товщини
жувального м'яза у пацієнтів 4-ї групи за період дослідження зменшилось на 9,96%,
порівнюючи  зі  значенням  до  хірургічного  втручання.  Четверта  група
продемонструвала  найменше  зниження  показника  на  сьому  добу,  від  норми  він
майже  не  відрізнявся  (4,52±0,08 проти  4,51±0,08 мм;  р<0,01).  Впродовж  усього
післяопераційного періоду найінтенсивніше зменшення товщини жувального м'яза
спостерігалось у пацієнтів 2-ї, 3-ї та 4-ї груп. 

При дії на організм різноманітних ушкоджуючих факторів, таких, як травми чи
інфекційні процеси, утворюються токсичні сполуки вільних радикалів, у тому числі
пероксид  водню.  Антиоксидантна  система  організму,  у  свою  чергу,  активно
включається  в  процеси  нейтралізації  цих  сполук.  Для  вивчення  ефективності
запропонованих методів лікування визначали АПІ, як достовірний показник оцінки
процесів  окислення  у  тканинах.  Зниження  АПІ  відбувалось  вже  на  перший
післяопераційний день: у 4-й групі всього на 2,87% від норми та у групі порівняння
– на 9,84% (<0,001). Найнижчим був показник саме 5-ї групи хворих, з чого можна
зробити  висновок  про  переважання  прооксидантних  процесів  у  тканинах
післяопераційної ділянки пацієнтів. АПІ у пацієнтів, яким лікування проводили за
допомогою  комплексної  терапії,  до  сьомої  доби  знизився  всього  на  6,23%,  що
свідчить  про  незначне  переважання  у  тканинах  процесів  перекисного  окислення
ліпідів.  Показник цієї  групи впродовж усього періоду лікування продемонстрував
найвищі значення.  Наші результати збігаються із даними науковців,  які  описують
процеси  перекисного  окислення  ліпідів  у  ранньому  післяопераційному  періоді
(Салаймех Р.Х., 2002; Кечин И.А., 2010; Alcântara C.E., 2014). Порівнюючи значення
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ЗПА на сьому та  першу добу післяопераційного періоду виявлено,  що найменша
різниця між показниками була в пацієнтів 4-ї групи і становила 12,21%.

Для  вивчення  ефективності  запропонованого  лікування  також  визначали
ступінь  дисбіозу.  На  першу  післяопераційну  добу  СД у  всіх  групах  збільшився
вдвічі,  що  свідчить  про  підвищення  мікробної  контамінації  порожнини  рота.
Зниження  СД  спостерігали  вже  на  третю  добу  післяопераційного  періоду,  що
становило приблизно 33% у всіх групах. На сьомий післяопераційний день у всіх
клінічних групах показник становив  1,00±0,002 одиниць (p>0,05). На нашу думку,
мікробна контамінація порожнини рота пацієнтів усіх груп була незначною, оскільки
пацієнти  отримували  антибіотик  «Лінкоміцину  гідрохлорид».  Встановлено,  що
міжгрупова  різниця  змін  СД порожнини рота  пацієнтів  впродовж усього періоду
дослідження  була  незначущою  (p>0,05).  Це  зумовлено  методикою  проведення
операції  (застосовували  інструменти,  які  підлягали  ідентичній  обробці,  а  також
однакові  антисептичні  засоби).  Також варто  зазначити,  що вагому  роль  відіграло
застосування  в  післяопераційному  періоді  антибактеріальної  терапії  та
антисептичної обробки порожнини рота. Тому можна припустити, що досліджувані
методи для боротьби із запальними ускладненнями атипового видалення НТМ не
мають впливу на мікробну контамінацію порожнини рота, що підтверджують дані
Barnes P., 2009; Figueiredo R., 2012; Marcussen K.B., 2016.

Вивчаючи інтерлейкіни в ротовій рідині пацієнтів після атипового видалення
НТМ,  виявлено  значущу  різницю  між  показниками  всіх  груп  протягом  усього
післяопераційного  періоду.  На  першу  добу  після  атипового  видалення  НТМ  у
пацієнтів 1-ї, 2-ї та 5-ї груп рівень ІЛ-1β збільшився в 57 разів, коли показники 3-ї та
4-ї груп – лише в 42 рази. Найнижчими на першу добу післяопераційного періоду
були показники 3-ї групи (208,81±2,49 пг/мл). 

Слід  зазначити,  що на  сьому добу спостерігалось  незначне  зниження рівня
інтерлейкінів у пацієнтів 1-ї, 2-ї та 5-ї груп, яким призначали локальну гіпотермію та
стандартне лікування запальних ускладнень атипового видалення НТМ. На відміну
від показників вказаних груп, значення інтерлейкінів у пацієнтів 3-ї та 4-ї груп на
сьомий день знизились вдвічі (132,71±2,01 пг/мл та 132,33±2,25 пг/мл;  p>0,05). Це
свідчить  про  ефективність  призначеного  лікування,  зокрема  препарату
«Дексаметазон».  Легший  клінічний  перебіг  раннього  післяопераційного  періоду
хворих 3-ї та 4-ї груп, зокрема, менші больові відчуття, набряк та гіперемія тканин,
зумовлені нижчим рівнем прозапальних цитокінів, порівняно з групами пацієнтів,
яким дексаметазон не призначали. Про що вказують у своїх працях Barnes P.J., 2014;
Selvaraj L., 2014; Ngeow W.C., 2016. 

Із сьомої доби після операції спостерігалось поступове зниження рівня ІЛ-1β у
всіх групах хворих. Найнижчими на чотирнадцяту добу були значення ІЛ-1β хворих,
яким призначали місцеве введення глюкокортикостероїду (у 3-й групі – 73,17±1,71
пг/мл  та  у  4-й  –  75,34±1,40 пг/мл).  Порівнюючи  зміни  показника  з  першої  по
чотирнадцяту  добу, зауважено,  що зниження ІЛ-1β спостерігалось  на  однаковому
рівні в пацієнтів 1-ї, 2-ї та 5-ї груп і становило приблизно 52%, тоді як у хворих 3-ї
та  4-ї  груп – 65%, що значно відрізняє  ефективність  призначеного лікування.  На
першу добу після атипового видалення НТМ у пацієнтів 1-ої, 2-ї та 5-ї груп рівень
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ІЛ-6 зріс у 19 разів, а у 3-й та 4-й групах – лише у 10 разів. Найнижчими на першу
добу  післяопераційного  періоду  були  показники  4-ї  групи  (58,05±0,3 пг/мл).
Значення  ІЛ-6  у  пацієнтів  3-ї  та  4-ї  груп  на  сьому  добу знизились  на  70%,  що
свідчить про ефективність призначеного лікування (19,56±0,97 пг/мл у пацієнтів 4-ї
групи проти 51,26±1,40 пг/мл у хворих групи порівняння;  p 0,05). Із сьомої доби˂
після операцій спостерігали поступове зниження рівня ІЛ-6 у всіх групах хворих.
Максимально наближеними до норми на чотирнадцяту добу були значення вказаного
цитокіну в 3-й та 4-й групах (8,22±0,19 пг/мл та 8,44±0,18 пг/мл). У 1-й, 2-й та 5-й
групах показники залишались високими, але порівняно зі значеннями до операцій
збільшені  лише  у  3  рази  (р<0,001).  Впродовж усього  післяопераційного  періоду
атипового видалення НТМ спостерігалась достовірна різниця між показниками ІЛ-
1β  та  ІЛ-6  у  пацієнтів,  яким  призначали  дексаметазон  і  які  не  отримували
глюкокортикостероїду (р<0,05). Важливо, що призначення дексаметазону зумовило
нижчий рівень досліджуваних цитокінів у ротовій рідині  пацієнтів як на початку
лікування,  так  і  на  чотирнадцяту  добу  дослідження.  Ці  дані  не  суперечать
результатам дослідження інших авторів (Zhelnin E., 2014; Ngeow W.C., 2016).

Таким  чином,  результати  експериментальних  досліджень  та  клінічної
апробації розпрацьованої схеми лікування післяопераційних ускладнень атипового
видалення  нижніх  третіх  молярів  дають  нам  підстави  рекомендувати  її  для
застосування у стоматологічній практиці.

ВИСНОВКИ
У  дисертаційній  роботі  наведено  наукове  обґрунтування  і  практичне

вирішення  актуального  завдання  сучасної  хірургічної  стоматології  –  підвищення
ефективності  лікування хворих після атипового видалення  нижніх третіх молярів
шляхом удосконалення  комплексної  схеми  терапії  у  ранньому  післяопераційному
періоді,  яке  полягало  у  вивченні  клініко-статистичної  характеристики  патології  і
ґрунтувалось на експериментальному дослідженні та розпрацюванні вдосконалених
клінічних методів лікування.

1. Аналіз післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх
молярів  дозволяє  стверджувати,  що  у  всіх  клінічних  випадках  ранній
післяопераційний період супроводжується больовими відчуттями, набряком м'яких
тканин, запальною контрактурою жувальних м'язів. У 6,1% пацієнтів виявлено інші
ускладнення, зокрема, парестезія нижнього альвеолярного нерва з боку втручання
(2,6%) та ускладнення гнійного характеру (3,5%).

2. Встановлено,  що  антиексудативна  активність  комплексного  методу
лікування  карагенінового  набряку,  як  моделі  асептичного  запального  процесу,
починаючи з першої фази досліду становила 68,6% і була найбільшою в 6-й групі, а
0,1мг  дексаметазону  –  мінімально-ефективна  доза  у  боротьбі  із  карагеніновим
набряком лапки щура, що у перерахунку на масу людини становило 4мг препарату.

3. Доведено,  що  розпрацьована  і  запропонована  схема  місцевого
застосування  дексаметазону  та  локальної  гіпотермії  є  ефективним  засобом
зменшення больових відчуттів, набряку м'яких тканин післяопераційної ділянки та
запальної  контрактури  жувальних  м'язів.  Пацієнти  групи,  у  якій  застосовували
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запропоновану схему лікування, лише на першу добу дослідження скаржились на
помірний біль,  а коефіцієнт набряку становив 45,16±1,01% (p 0,001) і  був майже˂
вдвічі  меншим  впродовж  усього  післяопераційного  періоду,  що  є  доказовим
фактором ефективності  впровадженого комплексу. Показник товщини жувального
мяза (4,52±0,08 мм; p>0,05) та середня швидкість кровотоку (8,88±0,23 см/с; p>0,05)
у післяопераційній ділянці на сьому добу повернулись до норми у пацієнтів, яким
застосовували  запропоновану  схему  комплексного  місцевого  лікування
післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів.

4. Визначено  статистично  значущу  міжгрупову  різницю  на  момент  піку
розвитку  запального  процесу  між  показниками  антиоксидантно-прооксидантного
індексу, загальної протеолітичної активності, інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-6: від
<0,05  до  <0,001  і  статистично  незначущу  міжгрупову  різницю  між  значеннями
ступеню  дисбіозу  ( 0,05˃ ).  Цей  факт  доводить,  що  максимально  об’єктивними
показниками для вивчення ефективності  застосування дексаметазону та локальної
гіпотермії після атипового видалення нижніх третіх молярів є АПІ, ЗПА, рівень ІЛ-
1β та ІЛ-6.

5. Розпрацьована  схема  комплексного  місцевого  лікування
післяопераційних  ускладнень  атипового  видалення  нижніх  третіх  молярів
складається з двох етапів: перший – післяопераційне, на тлі діючого провідникового
знечулення,  місцеве підслизове  введення  4мг  (1мл  розчину)  препарату
«Дексаметазон»;  другий – сеанс гіпотермії  за  допомогою зафіксованої  на нижній
щелепі пацієнта, з боку операції, пов'язки з кріопакетом (тривалість сеансу 30 хв 3
рази на добу, впродовж трьох днів). 

6. Порівняння  результатів  вивчення  запропонованої  схеми  лікування  та
стандартної  медикаментозної  терапії  виявило  статистично  значущу  різницю  між
показниками  у  всі  терміни  післяопераційного  періоду  (p 0,001).  Застосування˂
дексаметазону  та  локальної  гіпотермії  зумовлює  зменшення  розвитку  таких
післяопераційних ускладнень атипового видалення нижніх третіх молярів,  як біль
(0,45±0,11 бала проти 2,52±0,13 бала;  p<0,001), набряк м'яких тканин (0,43±0,28%
проти  5,51±1,17%;  p<0,001),  запальна  контрактура  жувальних  м'язів  (3,71±0,27%
проти  14,64±0,18%;  p<0,001).  Запропонована  схема  ефективна,  нескладна,
загальнодоступна і може бути використана у практиці хірурга-стоматолога на всіх
рівнях надання стоматологічної допомоги.
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АНОТАЦІЯ
Хомич Н.М. Комплексне місцеве лікування післяопераційних ускладнень

атипового видалення нижніх третіх молярів. – На правах рукопису.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  медичних  наук  за

спеціальністю  14.01.22  –  стоматологія.  Львівський  національний  медичний
університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017.

Дисертаційна  робота  присвячена  підвищенню  ефективності  лікування
післяоперційних ускладнень у пацієнтів після атипового видалення нижніх третіх
молярів  шляхом  удосконалення  комплексної  схеми  терапії  у  ранньому
післяопераційному  періоді,  яке  полягало  у  вивченні  клініко-статистичної
характеристики  патології  і  ґрунтувалось  на  експериментальному  дослідженні  та
розпрацюванні вдосконалених клінічних методів лікування. 

При  обстеженні  114  пацієнтів  після атипового  видалення  нижніх  третіх
молярів  виявлено,  що у  всіх  клінічних випадках  ранній післяопераційний період
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супроводжується больовими  відчуттями,  набряком  м'яких  тканин,  запальною
контрактурою жувальних м'язів. 

За  допомогою експериментального  дослідження  встановлено  мінімальну
ефективну  дозу  препарату  «Дексаметазон»  та  оптимальну  схему  застосування
локальної гіпотермії для боротьби із запальними ускладненнями. 

Запропонована  схема  місцевого  застосування  дексаметазону  та  локальної
гіпотермії  є  ефективним  засобом  зменшення  больових  відчуттів,  набряку  м'яких
тканин  післяопераційної  ділянки  та  запальної  контрактури  жувальних  м'язів.
Використання  вказаної  схеми  лікування,  за  рахунок  впливу  дексаметазону  та
локальної  гіпотермії  на  вивільнення  медіаторів  запального  процесу,  сприяє
нормалізації  кровотоку  в  тканинах  післяопераційної  ділянки,  зумовлює  швидке
повернення  до  норми  антиоксидантно-прооксидантного  індексу,  загальної
протеолітичної активності, рівня інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-6.

Ключові слова: ретенція, дистопія, нижні треті моляри, локальна гіпотермія,
дексаметазон,  набряк,  запальна  контрактура  жувальних  мязів,  реографія,
доплерографія, ротова рідина, інтерлейкіни. 

АННОТАЦИЯ
Хомич  Н.М.  Комплексное  местное  лечение  послеоперационных

осложнений  атипичного  удаления  нижних  третьих  моляров. –  На  правах
рукописи.

Диссертация  на  соискание  ученой степени кандидата  медицинских наук  по
специальности  14.01.22  –  стоматология.  Львовский  национальный  медицинский
университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2017.

Диссертация  посвящена  повышению  эффективности  лечения
послеоперационных осложнений у  пациентов после атипичного удаления нижних
третьих моляров путем усовершенствования комплексной схемы терапии в раннем
послеоперационном  периоде,  заключавшееся  в  изучении  клинико-статистической
характеристики патологии и основывалось на экспериментальном исследовании и
разработке усовершенствованных клинических методов лечения. 

При обследовании 114 пациентов после атипичного удаления нижних третьих
моляров  выявлено,  что  у  всех  клинических  случаях  ранний  послеоперационный
период  сопровождается  болевыми  ощущениями,  отеком  мягких  тканей,
воспалительной контрактурой жевательных мышц. 

С  помощью  экспериментального  исследования  установлено  минимальную
эффективную  дозу  препарата  «Дексаметазон»  и  оптимальную  схему  применения
локальной гипотермии для борьбы с воспалительными осложнениями.

Предложенная  схема  местного  применения  дексаметазона  и  локальной
гипотермии  является  эффективным  способом  уменьшения  болевых  ощущений,
отека  мягких  тканей  послеоперационного участка  и  воспалительной  контрактуры
жевательных  мышц.  Использование  указанной  схемы  лечения,  за  счет  влияния
дексаметазона  и  локальной  гипотермии  на  высвобождение  медиаторов
воспалительного  процесса,  способствует  нормализации  кровоснабжения  тканей
послеоперационного  участка,  приводит  к  быстрому  возвращению  к  норме
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антиоксидантно-прооксидантного  индекса,  общей  протеолитической  активности,
уровня интерлейкина-1β и интерлейкина-6.

Ключевые  слова: ретенция,  дистопия,  нижние  третьи  моляры,  локальная
гипотермия,  дексаметазон,  отек,  воспалительная  контрактура  жевательных мышц,
реография, допплерография, ротовая жидкость, интерлейкины.

ANNOTATION
Khomych N.М.  Comprehensive topical treatment  of  postoperative

complications after atypical extraction of lower third molars. – As a manuscript.
The  thesis  for  academic  degree  of  Candidate  of  Medical  Science  in  Speciality

14.01.22 – Stomatology. – Danylo Halytskyi Lviv National Medical University of MH of
Ukraine, Lviv, 2017. 

The  thesis  deals  with  the  problem of  improving  the  treatment  of  postoperative
complications in patients  after  atypical removal of lower third molars by  developing the
complex regimen in the early postoperative period, which  meant examining the clinical
and statistical characteristics of the pathology and was based on experimental research and
development of improved clinical treatments.

An examination of 114 patients  after atypical  extraction of the lower third molars
revealed that in all clinical cases the early postoperative period was accompanied by pain,
swelling of soft tissues and inflammatory contracture of masticatory muscles.

The study involving  72 rats proved the effectiveness of topical administration of
dexamethasone and local hypothermia for the treatment of inflammatory complications
caused by carrageenen; it  also defined the minimum effective dose of  dexamethasone.
Antiexudative activity of comprehensive treatment of the carrageenen edema as a model of
aseptic inflammation  beginning with the first phase of the experiment was 68.6% and  it
was the largest in group 6, while 0.1 mg of dexamethasone is a minimally effective dose in
combating carrageenen edema of rats’ paws that in terms of human weight was 4 mg of
the drug. 

Based on a  survey  of  107 patients, it  was  demonstrated  that  the  developed and
proposed scheme of the topical administration of dexamethasone and local hypothermia is
an effective means of reducing pain, swelling of the soft tissues of the postoperative area
as well as the inflammatory contracture of the masticatory muscles. The patients from the
group, which used the proposed treatment  regimen,  only  on  the first  day of  the study
complained of mild pain and  the  swelling ratio was 45.16±1.01% (p 0.001)  ˂ and it  was
almost half  of that  throughout the postoperative period which is  an  evidential efficiency
factor of the introduced complex. The index of the chewing muscle thickness (4.52±0.08
mm; p>0.05) and the average blood velocity (8.88±0.23 cm/s; p>0.05) in the recovery area
on the seventh day returned to normal in the patients who used the proposed scheme of the
comprehensive local treatment of postoperative complications  in  atypical removal of  the
lower third molars.

Comparing the  proposed  study  regimen  and  a  standard  drug  therapy  showed  a
statistically  significant  difference  between  the  performance  in all  the  terms  of  the
postoperative period (p 0.001). The use of dexamethasone and local hypothermia causes ˂ a
reduction  of  such  postoperative  complications  of  the atypical  removal  of  lower  third
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molars as pain (0.45±0.11 points  versus 2.52±0.13 points; p<0,001), soft tissue swelling
(0.43±0.28%  versus  5.51±1.17%;  p<0.001),  inflammatory  contracture  of  masticatory
muscles  (3.71±0.27%  versus 14.64±0.18%; p<0.001). The  scheme is  effective,  simple,
affordable and can be used in the practice of a dental surgeon at all levels of dental care.

The  developed  scheme  of  the  comprehensive  topical  treatment  of  postoperative
complications in the atypical removal of the lower third molars consists of two stages: the
first  one is postoperative, against the background of  current conduction anesthesia, local
submucosal  administration  of  4 mg (1 ml  of the  solution) drug "Dexamethasone";  the
second  one is the hypothermia session using  a  bandage  with a cold packet fixed on the
patient’s lower jaw in the surgery area (the session length is 30 minutes 3 times a day for
three days).

As  a  result  of  the  pilot  study  we  have  found the  minimum  effective  dose  of
"Dexamethasone"  and  an  optimal  scheme of  using the  local  hypothermia  to  deal  with
inflammatory complications.

The scheme  of  topical application of dexamethasone and local hypothermia is an
effective  means  to  reduce pain,  swelling of  soft  tissue  in the post-operative areas  and
inflammatory contracture of masticatory muscles. Using this treatment regimen, due to the
influence  of  dexamethasone  and  local  hypothermia  on  releasing the  mediators  of
inflammation, helps normalize blood flow in tissues  of the  postoperative area, causes a
rapid  return  to  the  normal  antioxidant-prooxidant  index,  total  proteolytic  activity  of
interleukin-1β and interleukin-6.

Key  words: retention,  dystopia,  lower  third  molars,  local  hypothermia,
dexamethasone, swelling, inflammatory contracture of masticatory  muscles, rheography,
Doppler echocardiography, oral liquid, interleukins.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АПІ  антиоксидантно-прооксидантний індекс
ВАШ  візуально-аналогова шкала
ЗПА  загальна протеолітична активність
ІЛ-1β  інтерлейкін-1β
ІЛ-6  інтерлейкін-6
МДА  малоновий діальдегід
НТМ  нижній третій моляр
СД  ступінь дисбактеріозу
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