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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Згідно статистичних даних, частота хворих, що 

звертаються до спеціалістів з рубцевими деформаціями шкіри обличчя становить 

від 10 % до 25 % (Фісталь Н.М., 2013; Gauglitz G.G., 2013; Аветіков Д.С., 2015). 

Косметичний вигляд післяопераційного рубця і наявність рубцевих 

деформацій можуть спричиняти значні соціальні та психо-емоційні труднощі 

пацієнтам (Viera M.H., 2012). Зростання загальної кількості операцій щодо травм, 

запальних процесів, онкологічних захворювань щелепно-лицевої ділянки 

призводять до збільшення кількості хворих з післяопераційними патологічними 

рубцями. Як правило, хірургами приділяється недостатньо уваги майбутнім 

косметичним характеристикам післяопераційної рани під час проведення 

операцій (Love P.B., 2013). 

На сьогодні прогноз утворення нормотрофічного чи патологічного рубця 

шкіри обличчя є недостатньо вивченим та дослідженим. Тому прогнозування 

процесу загоєння післяопераційної рани, а в подальшому – клінічних 

характеристик рубця залишається актуальним у сучасній практичній медицині, 

особливо, у щелепно-лицевій хірургії (Аветіков Д.С.; 2013). 

У багатокомпонентній системі клітинної регуляції процесів репарації 

важлива роль належить ростовим факторам, які стимулюють ділення і 

диференціацію різних клітин і служать основними переносниками мітогенного 

сигналу. Участь факторів росту, як регуляторів фізіологічного та патологічного 

ангіогенезу і фіброгенезу, визначає їх первинну роль у розвитку грануляційної 

тканини (Jiang D.Y., 2004; Тетчуріна Т.Г., 2007). Визначення вмісту факторів 

росту у плазмі крові може бути саме тим прогностичним маркером, який 

дозволить оцінювати ризик утворення патологічних рубців шкіри обличчя 

(Шляхова Н.В., 2011).  

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю єдиної загальноприйнятої 

методики профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри 

обличчя.  

Прогресивним є фізіотерапевтичний метод екстракорпоральної ударно-

хвильової терапії (ЕУХТ), що широко використовується в травматології, 

ортопедії, неврології та естетичній хірургії. Він сприяє поліпшенню кровообігу і 

регенерації нових судин у зоні впливу, посиленні метаболізму в місці дії, 

зменшенні активності запальних процесів (Пинчук А. Н., 2005; Arnó A., 2010; 

Медзин В.І., 2012). 

Тому, з огляду на вищенаведені дані, було детально вивчено схильність до 

формування патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя та можливість 

застосування комбінації ЕУХТ і силіконового гелю для профілактики їх 

утворення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової теми кафедри 

хірургічної стоматології та щелепово-лицевої хірургії Львівського національного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gauglitz%20GG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23637546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Love%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23652887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jiang%20DY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15334938
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медичного університету імені Данила Галицького "Оптимізація діагностично-

лікувального процесу хворих з кістковими і м'якотканинними дефектами та 

деформаціями різної етіології, травматичними і запальними ураженнями 

щелепно-лицевої ділянки" (№ держреєстрації 0110U008228) та виконана на базі 

відділення щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. Автор є 

безпосереднім виконавцем фрагменту вище вказаної теми. 

Мета дослідження: розпрацювати спосіб прогнозування утворення 

патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя та підвищити ефективність 

їх профілактики шляхом комбінованого застосування екстракорпоральної ударно-

хвильової терапії та силіконового гелю. 

Завдання дослідження:  

1. Визначити залежність між утворенням патологічних післяопераційних 

рубців шкіри обличчя та динамікою вмісту тромбоцитарного фактора росту ВВ-

ізоформи у плазмі крові хворих у ранньому післяопераційному періоді. 

2. Вивчити в експерименті вплив екстракорпоральної ударно-хвильової 

терапії та силіконового гелю на морфологічні особливості репаративної 

регенерації рубцевої тканини шкіри піддослідних тварин. 

3. Оцінити процеси неоангіогенезу та мікроциркуляції у післяопераційних 

рубцях шкіри обличчя, які гоїлися первинним та вторинним натягом після 

застосування запропонованої методики їх профілактики. 

4. Дослідити морфологічну картину та клінічні характеристики 

післяопераційних рубців шкіри обличчя, що гоїлися первинним натягом, яким 

застосовували запропоновану профілактику їх утворення. 

5. Встановити особливості будови та якісні характеристики 

післяопераційних рубців шкіри обличчя, які гоїлися вторинним натягом, при 

використанні запропонованої методики. 

Об’єкт дослідження: післяопераційні рубці шкіри обличчя. 

Предмет дослідження: ефективність методики прогнозування утворення та 

комбінованої профілактики патологічних післяопераційних рубців шкіри у 

експерименті та клініці. 

Методи дослідження: експериментальні – для моделювання 

післяопераційного рубця на шкірі піддослідних тварин; морфологічні – для 

вивчення процесів репаративної регенерації рубцевої тканини шкіри піддослідних 

тварин; імуноферментні – для визначення вмісту тромбоцитарного фактору росту 

у плазмі крові; клінічні – для вивчення динаміки показників Ванкуверської 

шкали; ультразвукове сканування – для визначення анатомічних та структурних 

особливостей післяопераційних рубців та прилеглих ділянок шкіри; контактна 

термометрія – дя оцінки репаративних та обмінних процесів; доплерівська 

флоуметрія – для діагностики стану мікроциркуляції на капілярному рівні; 

статистичні – для математичного аналізу достовірності отриманих результатів.  

Наукова новизна отриманих результатів. В експерименті на основі 

морфологічних досліджень доповнено наукові дані щодо процесів формування 
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рубців на штучно створених ранах шкіри піддослідних тварин та обгрунтовано 

ефективність застосування комбінованої профілактики утворення патологічних 

післяопераційних рубців, що підтвердило можливість її застосовування у клініці. 

Уперше встановлений кореляційний зв'язок між утворенням патологічних 

післяопераційних рубців шкіри обличчя та динамікою вмісту тромбоцитарного 

фактора росту ВВ-ізоформи у плазмі крові хворих в ранньому післяопераційному 

періоді. 

Розроблено та науково обгрунтовано спосіб оцінки рубцевої тканини шкіри 

обличчя, що полягає в ультразвуковому дослідженні патологічного рубця та 

інтактних ділянок шкіри, на підставі якої запропоновано власну шкалу ступенів 

інвазії рубцевої тканини у шкіру. 

Науково обґрунтовано застосовання ЕУХТ для профілактики утворення 

патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя та опрацьовано 

рекомендації для застосування її залежно від типу загоєння післяопераційної 

рани. 

Статистично та клінічно доведено ефективність запропонованої методики 

комбінованої профілактики утворення патологічних післяопераційних рубців 

шкіри обличчя у хворих з ризиком їх виникнення, шляхом застосування ЕУХТ та 

силіконового гелю. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

наукового дослідження розширюють знання про процеси формування 

післяопераційних рубців шкіри обличчя, оптимізують післяопераційний 

профілактичний догляд за ранами ЩЛД для сприяння утворення 

післяопераційних рубців з високими косметичними характеристиками. 

Визначення вмісту PDGF- ВВ у плазмі крові в ранньому післяопераційному 

періоді дозволяє прогнозувати ризик утворення патологічних післяопераційних 

рубців шкіри обличчя, що сприятиме раціоналізації післяопераційного догляду за 

хворими та попередженні формування патологічних рубців. 

Доведено ефективність застосування комбінованої профілактики утворення 

патологічних післяопераційних рубців шкіри, що дозволяє рекомендувати її до 

впровадження в клінічну практику з метою покращення косметичних результатів 

операційних втручань на щелепно-лицевій ділянці. Запропонована методика 

сприяє утворенню нормотрофічних рубців шкіри обличчя. 

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес кафедри 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького та кафедри хірургічної 

стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського», впроваджені в клінічну практику: щелепно-лицевого відділення 

Львівської обласної клінічної лікарні та щелепно-лицевого відділення 

Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням. Автором особисто проведений та систематизований 
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патентно-інформаційний пошук, результати якого свідчать про актуальність 

обраної теми, сформульовано мету та завдання дослідження. Самостійно обрано 

та аргументовано вибір методик дослідження. Експериментальну частину 

проведено на базі віварію Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького. Морфологічне дослідження біоптатів видалених 

рубцевих тканин виконано за консультацією доцента Грицини І.В. (кафедра 

патологічної анатомії та судової медицини Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького). Самостійно та разом із науковим 

керівником проведено хірургічні втручання та курацію хворих з 

післяопераційними рубцями, виконано клінічне обстеження та розподіл пацієнтів 

за групами. Імуноферментне дослідження вмісту PDGF-BB у плазмі крові 

виконано спільно з к.б.н, науковим співробітником Інституту біології клітини 

НАН України, відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Панчуком Р.Р. 

Сумісно з доцентом Кучером А.Р. (кафедра променевої діагностики ФПДО 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького) 

проведено аналіз результатів ультразвукового та доплерівського обстеженнь. 

Впроваджено в практику та навчальний процес запатентовані способи 

профілактики та ультразвукової оцінки патологічних післяопераційних рубців 

шкіри обличчя. Участь автора в підготовці статей до друку та наукових розробок 

для оформлення патентів є основною. 

Розділи «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» та «Висновки» 

написані разом із науковим керівником. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи викладено та обговорено на засіданні кафедри хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол № 4 від 18 

грудня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії» (Львів, 2013 р.), 

Науково-практичній конференції «Нові технології в хірургічної стоматології і 

щелепно-лицевої хірургії» (Одеса, 2014 р.), ІІІ міжрегіональній науково-

практичній конференції «Стоматологія Придністров’я» (Дніпропетровськ, 

Запоріжжя, 2015 р.), Науково-практичній конференції «Сучасна стоматологія та 

щелепно-лицева хірургія» (Київ, 2015 р.), IX Konferencja naukowo-szkoleniowa 

«Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej (Nałęczŏw, 2015), VII науково-практичній 

конференції «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль, 2015 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

стоматології» (Львів, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 21 науковій праці, із 

них 8 статей у наукових фахових виданнях, визначених ДАК МОН України (з них 

– 1 у виданні, що входять до міжнародних наукометричних баз), 1 – у іноземному 

виданні, 9 публікацій у збірниках тез наукових конференцій, отримано 3 патенти 

України на корисну модель. 
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Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 206 сторінках 

комп’ютерного набору, з яких 144 сторінки займає основний зміст та складається 

зі вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів досліджень, трьох 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків і списку використаних джерел, який містить 265 джерел, з них 133 

кирилицею та 132 латиною. Робота ілюстрована 11 таблицями, 86 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Експериментальне дослідження 

проводили на базі віварію Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького на 16-ти кролях-самцях.  

Піддослідних тварин було розділено на чотири групи по чотири тварини у 

кожній: контрольна група – у післяопераційному періоді тваринам не 

застосовували жодних профілактичних заходів для попередження утворення 

патологічних рубців шкіри; перша група порівняння – піддослідним тваринам 

проводили монотерапію у вигляді трьох сеансів екстракорпоральної ударно-

хвильової терапії з інтервалом у 5 днів; друга група порівняння – проводили 

щоденні аплікації силіконового гелю на рану протягом 21 дня; третя група 

порівняння – проводили три сеанси ЕУХТ з інтервалом у 5 днів в поєднанні з 

аплікаціями силіконового гелю. 

Профілактичні заходи розпочинали проводити з початку формування 

післяопераційного рубця, після повного очищення післяопераційної рани, 

заповнення її грануляційними тканинами та початку процесів епітелізації. 

Гуманне виведення тварин з експерименту для морфологічного та 

електромікроскопічного дослідження, відбувалося шляхом передозованого 

наркозу на 60 добу.  

На першому етапі клінічної частини дослідження обстежено 62 пацієнти, на 

предмет вивчення схильності до утворення патологічних післяопераційних рубців 

шкіри обличчя від динаміки вмісту тромбоцитарного фактора росту ВВ-ізоформи 

у плазмі крові в ранньому післяопераційному періоді. 

Після цього відібрано 50 пацієнтів з виявленим помірним ризиком 

утворення патологічних післяопераційних рубців та розподілено по клінічних 

групах для дослідження ефективності комбінованої профілактики утворення 

патологічних рубців шкіри обличчя.  

Пацієнти (n=50) довільно розділені на чотири групи. До 1 групи порівняння 

включені хворі, в яких загоєння рани відбувалося первинним натягом та не 

проводилося жодних профілактичних процедур. До 1 основної групи входили 

пацієнти, в яких загоєння рани відбувалося первинним натягом та застосовувалася 

комбінація сеансів ЕУХТ та аплікацій силіконового гелю. 2 група порівняння 

включала пацієнтів, в яких загоєння рани відбувалося вторинним натягом та не 

проводилося жодних профілактичних процедур. 2 основна група включала 
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пацієнтів, в яких загоєння рани відбувалося вторинним натягом та 

застосовувалася комбінація сеансів ЕУХТ та аплікацій силіконового гелю. 

Усі пацєнти (n=112) перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні 

щелепно-лицевої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні з приводу різних 

захворювань після хірургічних втручань, які проводили із застосуванням 

зовнішньоротових доступів. 

Математико-статистичну обробку отриманих результатів проводили за 

допомогою комп’ютерної програми “StatSoft Statistica 8”. 

Результати дослідження та їх обговорення. Експериментальне 

дослідження показало, що позитивний ефект при застосуванні комбінованої 

профілактики проявляється утворенням багаторядного роговіючого епідермісу, 

що характерний для непошкодженої шкіри. Еластичні волокна у сосочковому 

шарі дерми при монотерапії ударними хвилями, так само, як у непошкодженій 

шкірі впорядковані, товсті, розташовуються субепітеліально, утворюють пучки та 

оплітають додатки шкіри, формуючи сітку. В той час, як у тварин дослідної групи 

№ 2 відмічалося вогнищеве субепітеліальне запалення у сосочковому шарі дерми 

з вогнищевими лімфоцитарними інфільтратами та невеликою кількістю тонких, 

сильно фрагментованих еластичних волокон, розташованих паралельними 

шарами. В свою чергу, при застосуванні тільки гелю, колагенові волокна тонкі, 

між ними дуже невелика кількість тонких м’язових волоконець. У тварин 

дослідної групи № 3 колагенові та еластичні волокна сосочкового та сітчастого 

шару дерми впорядковані, лежать паралельними рядами, перемішані із тонкими 

м’язовими волокнами, утворюють сітку навколо додатків шкіри, що відповідає 

картині нормальної шкіри. Проведене експериментальне дослідження корелює з 

даними інших науковців (Wu Y.C., 2013; Hoeksema H., 2013) та доводить, що 

комбіноване застосування ЕУХТ та силіконового гелю поєднує в собі позитивні 

якості обох методів і сприяє утворенню нормотрофічного рубця шкіри, в якому 

будуть зрівноважені процеси утворення епідермісу та регенерації колагенових і 

еластичних волокон разом з додатками шкіри. 

Проведено дослідження динаміки тромбоцитарного фактора росту ВВ-

ізоформи у плазмі крові у ранньому післяопераційному періоді в пацієнтів, яким 

проводилися хірургічні втручання на щелепно-лицевій ділянці із застосуванням 

зовнішньоротових доступів. У 38 (61,3 %) хворих вміст PDGF-ВВ не перевищував 

рівень норми впродовж першого тижня післяопераційного періоду. У 16 (25,8 %) 

показники перевищували норму в день операційного втручання та зростали на 

третю добу післяопераційного періоду, проте знижувалися до норми на сьому 

добу. У 8 (12,9 %) вміст PDGF-ВВ у день операції був більшим за показник норми 

та мав тенденцію до зростання на третю і сьому добу післяопераційного періоду. 

Для визначення закономірності, хворим було проведено контрольне 

клінічне обстеження через шість місяців, яке виявило, що серед тих пацієнтів, у 

яких вміст PDGF-ВВ не перевищував показник норми у ранньому 

післяопераційному періоді у 36 (94,7 %) хворих відмічалося утворення 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wu%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24109886
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoeksema%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23639224
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нормотрофічних післяопераційних рубців шкіри обличчя. В той час, як у 9 (56,25 

%) пацієнтів, у яких вміст PDGF-ВВ зростав більше за норму на третій день 

післяопераційного періоду, а потім зменшувався та повертався до норми на 

сьомий день утворилися нормотрофічні післяопераційні рубці. При цьому, у 7 

(43,75 %) формувалися гіпертрофічні післяопераційні рубці. Найбільш негативна 

тенденція відмічалася у пацієнтів, в яких у ранньому післяопераційному періоді 

вміст PDGF-BB перевищував норму та мав стійку тенденцію до зростання – у 7 

(87,5 %) хворих утворилися гіпертрофічні рубці, а нормотрофічний рубець 

утворився лише у одного (12,5 %) пацієнта.  

Тобто, динаміку вмісту тромбоцитарного фактора росту ВВ-ізоформи в 

межах норми (10,56±3,68 нг/мл) у ранньому післяопераційному періоді можна 

вважати сприятливим чинником утворенням нормотрофічних післяопераційних 

рубців шкіри. В свою чергу, зростання показників понад норму на третю добу 

післяопераційного періоду і зменшення назад до показника норми на сьому добу 

розглядається як маркер помірного ризику утворення патологічних 

післяопераційних рубців шкіри обличчя. Зростання понад норму з першого 

післяопераційного дня і до сьомої доби, як високий фактор ризику, при якому 

існує значна ймовірність формування патологічних післяопераційних рубців 

шкіри. 

В клінічну частину дослідження були включені лише ті хворих, у яких 

помірний рівень ризику утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри 

обличчя, оскільки, хворим з високим рівнем ризику доцільніше застосовувати 

більш інвазивні та радикальні методи корекції (Hunasgi S., 2013).  

Клінічну частину роботи склали спостереження 50 хворих, яким було 

проведено попереднє вивчення динаміки вмісту PDGF-ВВ у плазмі крові та 

виявлено помірний ризик утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри 

обличчя.  

Суб’єктивні клінічні показники вивчали за допомогою Ванкуверської шкали 

оцінювання післяопераційних рубців, яка довела, що через шість місяців після 

закінчення сенсів комбінованої профілактики у хворих з післяопераційними 

рубцями шкіри обличчя показники зменшувалися. Це підтверджує статистично 

позитивний ефект від застосування ЕУХТ та силіконового гелю і не суперечить 

даним Gankande T.U., 2015; Saggini R., 2016. 

Вивчення консистенції (еластичності) рубців є важливою клінічною 

ознакою, яка вказує на співвідношення колагенових та еластичних волокон в їх 

тканинах. Отримані результати дослідження показали, що відразу після зняття 

швів майже усі післяопераційні рубці були щільної консистенції або спаяними з 

навколишніми тканинами. У хворих 1 групи порівняння показники консистенції 

зменшилися з 3±0,22 балів після зняття швів лише до 2,4±0,23 бала через 6 місяців 

(p<0,05). В той час, як у 1 основній групі з 3,07±0,12 балів до 1,07±0,07 бала через 

6 місяців (p<0,05). Показник консистенції хворих 2 групи порівняння до початку 

профілактики був 4±0,22 бали та 2,8±0,21 балів при віддаленому спостереженні 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hunasgi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23798844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gankande%20TU%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25703660
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saggini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26454624


8 

 

 8 

через 6 місяців (p<0,05). У 2 основній групі – 3,73±0,16 та 1,13±0,09 бали (p<0,05) 

відповідно. З одержаних даних можна зробити висновок, що екстракорпоральна 

ударно-хвильова терапія в поєднанні з силіконовим гелем здійснює позитивний 

ефект на консистенцію післяопераційних рубців, значно зменшує щільність 

рубцевої тканини незалежно від типу загоєння післяопераційної рани. 

Оцінка пігментації рубцевої тканини відіграє важливу роль, адже, 

відмінність кольору рубця від оточуючої шкіри є однією з найбільш 

розповсюджених та частих скарг пацієнтів, оскільки, такі рубці є більш 

помітними та виділяються на фоні інтактної шкіри. З проведеного дослідження 

видно, що відразу після свого формування та без проведення жодних 

профілактичних маніпуляцій всі післяопераційні рубці були гіпо- або 

гіперпігментовані. Контрольне визначення показників пігментації 

післяопераційних рубців шкіри обличчя виявило незначне зменшення середнього 

балу у 1 групі порівняння (2,6±0,17 після зняття швів та 2,4±0,23 через 6 місяців 

(p<0,05)) та 2 групі порівняння (4±0,22 бали та 2,8±0,21 при контрольному огляді 

(p<0,05)). Незначне самостійне покращення пігментації у пацієнтів, яким не 

проводили жодних профілактичних процедур є допустимим фізіологічним 

явищем.  

Статистично встановлено, що застосування комбінації ЕУХТ та 

силіконового гелю сприяє нормалізації пігментації рубцевої тканини у пацієнтів 

обох дослідних групах з незначним переважанням гіпопігментації при загоєнні 

первинним натягом та гіперпігментації при загоєнні вторинним натягом (1 

основна група – до початку застосування профілактики 2,6±0,14 бали, через 6 

місяців 1,13±0,09 бал; 2 основна група – 2,6±0,14 бали, через 6 місяців 1,47±0,22 

бали (p<0,05)). Результати застосування запропонованої профілактики незначно 

відрізняються – 1,13±0,09 бал та 1,47±0,22 бали (p<0,05) в обох основних групах. 

Незначно більша пігментація післяопераційних рубців з загоєнням вторинним 

натягом пояснюється наявністю масивніших грануляційних тканин з незначно-

вираженим перифокальним набряком, що є залишковими явищами запальних 

процесів, які проходили в них. 

Визначення васкуляризації післяопераційних рубців дозволяє зробити 

оцінку кровонаповнення тканин, запальних явищ та активності обмінних процесів 

в них. При першому обстеженні було відзначено високий рівень васкуляризації 

тканин, особливо, у хворих рани яких загоювалися вторинним натягом, що вказує 

на залишкові запальні явища у тканинах на ранніх етапах загоєння. 

У 1 групі порівняння 2,5±0,18 бали після зняття швів та 1,7±0,16 балів через 

6 місяців (p<0,05); у 2 групі порівняння 3,3±0,16 після епітелізації країв рани та 

2,16±0,25 бали через 6 місяців (p<0,05). Під дією запропонованих способів 

профілактики отримано позитивну динаміку зміни показників васкуляризації. У 1 

основній групі перед початком застосування профілактики 2,47±0,14 і 1,13±0,09 

бали через шість місяців після її закінчення (p<0,05); у 2 основній групі 3±0,2 і 

1,2±0,11 бали (p<0,05). При порівнянні результатів 1 та 2 основних груп виявлено, 
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що процеси васкуляризації інтенсивніші при загоєнні післяопераційних ран 

вторинним натягом, що свідчить про залишкові запальні явища, що відбуваються 

у тканинах та наявність васкуляризованої грануляційної тканини. Післяопераційні 

рубці шкіри обличчя мали більш інтенсивно виражений колір від червоного до 

рожевого, що гоїлися вторинним натягом, також у зв’язку з малою товщиною 

плоского епідермісу, що покриває значно масивніший об’єм грануляційної 

тканини в товщі рубця. 

Сліди, що залишаються від швів є неприємним залишковим явищем, яке 

негативно впливає на косметичні якості післяопераційного рубця (Безруков С. Г., 

2013). Дане обстеження проводилося лише пацієнтам, що входили до 1 групи 

порівняння та 1 основної групи. Вихідний стан відразу після зняття швів був 

однаковий – в усіх пацієнтів відмічалися сліди від швів відразу після їх зняття. 

Сліди від швів через 6 місяців у 1 групі порівняння самовільно зникали не 

надто активно в порівнянні з 1 основною групою – 2±0,0 бали та 1,5±0,18 бали 

(p<0,05); 1 основна група – 2±0,0 та 1,13±0,09 бали (p<0,05). Тобто, відзначено 

помітні позитивні результати інволюції слідів від швів при застосуванні 

комбінованої профілактики. Одержані результати можна пояснити стимулюючою 

дією ударних хвиль на утворення еластичних та впорядковане розташування 

колагенових волокон у товщі післяопераційного рубця, що розправляє тканини і 

сприяє зникненню залишків слідів від швів. 

Оцінюючи дані ультразвукового сканування післяопераційних рубців, було 

використано запропоновану шкалу ступенів інвазії рубцевої тканини у шкіру та 

підлежачі тканини (Пат. 107307 Спосіб оцінки рубцевої тканини шкіри обличчя) і 

доведено позитивний вплив комбінованого застосування екстракорпоральної 

ударно-хвильової терапії та силіконового гелю.  

При ультразвуковому обстеженні ділянок післяопераційних рубців, що 

входили до 1 основної групи перед початком проведення комплексної 

профілактики, в товщі підшкірної клітковини відмічали ділянки потовщення, в 

яких візуалізувалися однорідні по структурі, гіпоехогенні післяопераційні рубці, 

що мали нечіткі контури з незначно-вираженим колатеральним набряком довкола 

підшкірної клітковини. 

Після проведення трьох сенсів ЕУХТ та щоденних аплікацій силіконового 

гелю, під час контрольного обстеження в товщі незміненої дерми відмічали 

ділянки з гіперехогенними післяопераційними рубцями, однорідні за структурою, 

з чіткими, рівними контурами, значно менші за розміром порівняно з попередніми 

обстеженнями, без ознак набряку чи запальної інфільтрації. 

У 2 основній групі, під час обстеження структури та розмірів 

післяопераційних рубців, візуалізувалися гіпоехогенні неоднорідні за структурою, 

та виповнені грануляційною тканиною рубцеві тканини з нечіткими контурами.  

Контрольне обстеження післяопераційних рубців виявило гіперехогенні 

(сформовані) післяопераційні рубці, з чіткими, рівними контурами, однорідні за 

структурою, значно зменшені в розмірах в порівнянні з попередніми 
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обстеженнями. Ознак набряку чи запальної інфільтрації навколо рубцевих тканин 

не виявлено. 

При порівнянні результатів виявлено, що у пацієнтів 1 основної групи 47 % 

(n=7) рубців за запропонованою класифікацією мали ІІІ ступінь інвазії, 53 % (n=8) 

IV ступінь інвазії перед початком процедур ЕУХТ та аплікацій силіконовим 

гелем. Контрольне обстеження виявило, що І ступінь інвазії мали 40 % (n=6) та 60 

% (n=9) хворих ІІ ступінь інвазії. Можна зробити висновок, що застосування 

комбінованої профілактики сприяло значному зменшенню розмірів та рівня 

інвазії післяопераційних рубців в товщу шкіри. У 2 основній групі перед 

проведення першого сеансу ЕУХТ 40 % (n=6) пацієнтів мали ІІІ ступінь інвазії, ІV 

ступінь інвазії 46 % (n=7), V ступінь 14 % (n=2). Через шість місяців 33 % (n=5) 

рубців за запропонованою класифікацією мали І ступінь інвазії, 54 % (n=8) ІІ 

ступінь інвазії, 13 % (n=2) ІІІ ступінь інвазії.  

При порівнянні післяопераційних рубців, що загоювалися первинним та 

вторинним натягом, відмічено, що усі набували чітких рівних контурів, ставали 

гіперехогенними та однорідними за структурою та значно меншими за розміром в 

порівнянні з попереднім обстеження. Проте, у пацієнтів в яких загоєння ран 

відбувалося первинним натягом, рубцеві тканини знаходилися під базальною 

мембраною епідермісу або проникали в неї і поширювалися в сосочковий шар 

дерми, але, переважно, не досягали сітчастого шару. В той час, як у хворих 

післяопераційні рани загоювалися вторинним натягом, рубцеві тканини 

проникали через базальну мембрану і поширювалися в сосочковий шар дерми, але 

не досягали її сітчастого шару. Схожі результати зазначають у свої дослідженнях 

інші автори (Lacarrubba F., 2013; O'Rourke K., 2015). 

Доплерівська флоуметрія використовується в якості методу діагностики 

стану кровотоку на капілярному рівні, який здійснює безпосередній вплив на 

метаболічні процеси в органах і тканинах, перебіг запальних і репаративних 

процесів. У пацієнтів, що входили до 1 основної групи доплерівська флоуметрія 

післяопераційних рубців, яка проводилася після зняття швів, не виявила 

виражених судинних структур та ділянок кровопостачання. При контрольному 

обстеженні через 6 місяців, візуалізувалися виражені зони кровопостачання різної 

інтенсивності з наявністю живильних судинних структур по всій площі 

обстежуваної ділянки, що яскраво характеризує значний позитивний вплив 

комбінації ЕУХТ та силіконового гелю на утворення нової мікроциркуляторної 

сітки післяопераційних рубців шкіри обличчя, що підтверджується даними інших 

дослідників (Scotto di Santolo M., 2015). 

Доплерівська флоуметрія післяопераційних рубців у пацієнтів, що входили 

до 2 основної групи виявила множинні зони кровопостачання з наявністю 

живильних судинних структур в тканинах довкола рубців. Ознак набряку чи 

запальної інфільтрації не відмічалося. На відміну від післяопераційних рубців, які 

гоїлися первинним натягом, судинні структури під впливом запропонованої 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Rourke%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26168591
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scotto%20di%20Santolo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25604691
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профілактики не проростали в саму товщу рубців, однак утворювали яскраво 

виражену сітку навколо них. 

Аналізуючи отримані дані, встановлено, що у пацієнтів, в яких 

післяопераційні рани загоювалися первинним натягом, застосування комбінованої 

профілактики сприяло утворенню виражених зон кровопостачання різної 

інтенсивності з наявністю живильних судинних структур по всій площі 

обстежуваної ділянки. Післяопераційні рани, які гоїлися вторинним натягом 

також відмічалються наявністю зон місцевого кровопостачання з наявністю 

живильних судинних структур, проте, в тканинах довкола рубців. В них зникали 

явища набряку чи запальної інфільтрації. На відміну від післяопераційних рубців 

з загоєнням первинним натягом, судинні структури під впливом запропонованої 

профілактики не проростали в саму товщу рубців, однак утворювали яскраво 

виражену сітку навколо них.  

Кореляція поверхневої місцевої температури шкіри або рубця відображає 

зміну рівня кровопостачання та інтенсивності біохімічних реакцій даної ділянки. 

Термометрію проводили до і після кожної процедури екстракорпоральної ударно-

хвильової терапії. Оцінюючи результати термометричного дослідження 

післяопераційних рубців шкіри обличчя за норму вважали показники локальної 

температури за даними літератури – 33,6±0,62°С (Джерелей А.А., 2011). 

Повторне вимірювання локальної температури післяопераційних рубців 

проводилося на 21 добу після зняття швів у 1 групі порівняння та епітелізації рани 

у 2 групі порівняння. У 1 групі порівняння – 34,24±0,21°С та 34,69±0,24°С у 2 

групі порівняння (p<0,05). На 30 добу 34,06±0,23°С у 1 групі порівняння; 

34,23±0,24°С у другій (p<0,05). Дати визначення температури свідомо 

підбиралися згідно термінів загоєння післяопераційних ран по фазах, що вказують 

у своїх дослідженнях інші автори (Sessler D.I., 2013). 

Перед та після кожної процедури ЕУХТ у пацієнтів 1 та 2 основних груп 

було проведено вимірювання локальної температури післяопераційних рубців 

шкіри обличчя. 

Перед першою процедурою ЕУХТ місцева температура становила 

34,52±0,32°С у 1 основній групі та 34,89±0,29°С у 2 основній групі (p<0,05). 

Зростання температури після першого сеансу відбувалося в середньому на 0,9°С у 

першій групі і становила 35,42±°С; у другій групі в середньому на 0,98°С та 

складала 35,87±0,30°С (p<0,05). Перед другою процедурою показники були 

33,8±0,21°С та 33,88±0,32°С і зростали на 1,13°С та 1,14°С в обох основних 

групах та складали 34,93±0,33°С і 35,02±0,23°С (p<0,05). Аплікації силіконовим 

гелем проводилися щоденно протягом усього курсу профілактики. Показники 

локальної температури післяопераційних рубців перед третьою процедурою 

ЕУХТ наближалися до норми та дорівнювали 33,73±0,33°С (1 основна група) і 

33,81±0,32°С (2 основна група) (p<0,05). Зростання температури після проведення 

сеансу ЕУХТ відбувалося в середньому на 0,7°С та на 0,66°С у обох дослідних 

групах – 34,43±0,33°С та 34,47±0,37°С (p<0,05) відповідно. 
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Найвищими показники місцевої температури були після першої процедури 

ЕУХТ у хворих 2 основної групи. Відмінності між двома основними групами 

складали в середньому 0,45°С після першої процедури; 0,09°С після другої та 

0,04°С після третьої. Це свідчить про майже відсутню різницю температурних 

показників після проведення вже другої процедури ЕУХТ та застосування 

силіконового гелю. Тобто, перед проведенням третього сеансу ЕУХТ 

температурні показники післяопераційних рубців майже відповідали нормі та 

суттєво між собою не відрізнялися у обох основних групах (33,73±0,33°С та 

33,81±0,32°С). Це свідчить, що основні репаративні процеси відбувалися в період 

між першою та другою процедурами, що доводить важливість ранньої 

профілактики утворення патологічних рубців шкіри обличчя, на що також 

вказують роботи інших вчених (Saito S., 2016). 

Результати термометричного дослідження показали, що комплексне 

застосування ЕУХТ в поєднанні з гелем для профілактики формування 

патологічних післяопераційних рубців обличчя здійснює позитивний ефект на 

обмінні процеси у новоутвореній рубцевій тканині, яка формується.  

Встановлено, що у хворих, у яких загоєння післяопераційних ран 

відбувалося первинним натягом, чутливість тесту становить 100,0 %; 

специфічність становить 50,0%, а точність (зважене середнє арифметичне між 

чутливістю і специфічністю) – 93,3%.  

У хворих, у яких загоєння післяопераційних ран відбувалося вторинним 

натягом, чутливість тесту становить 100,0 %; специфічність становить 66,7 %, а 

точність (зважене середнє арифметичне між чутливістю і специфічністю) – 93,3%.  

При застосуванні запропонованої методики профілактики покращуються 

показники консистенції, пігментації, васкуляризації та зникають слідів від 

операційних швів. Утворюються гіперехогенні післяопераційні рубці, однорідні за 

структурою, з чіткими, рівними контурами, без ознак набряку чи запальної 

інфільтрації. Це досягається завдяки поєднаному застосуванню дії ударних хвиль, 

які покращують кровотік на капілярному рівні, стимулюють метаболічні та 

репаративні процеси в тканинах, та силіконового гелю, що сприяє гідратації 

післяопераційного рубця. Поєднана дія обох компонентів створює умови для 

пропорційного утворення колагенових та еластичних волокон, зменшенню 

розмірів післяопераційного рубця порівняно з вихідним станом. 

Розпрацьована методика комбінованої профілактики утворення 

патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя сприяє утворенню 

нормотрофічних післяопераційних рубців, що прискорює медичну і соціальну 

реабілітацію пацієнтів. Переваги запропонованого методу дозволяють 

рекомендувати його до широкого впровадження в лікувальну практику. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено нове вирішення науково-практичної 

задачі − розпрацювання способу прогнозування утворення патологічних 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saito%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26686380
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післяопераційних рубців шкіри обличчя та підвищення ефективності 

профілактики формування патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя 

у хворих з помірним ризиком їх утворення, шляхом комбінованого застосування 

екстракорпоральної ударно-хвильової терапії та силіконового гелю у ранньому 

післяопераційному періоді. 

1. Встановлено, що схильність до утворення патологічних післяопераційних 

рубців шкіри обличчя взаємозалежна від динаміки вмісту тромбоцитарного 

фактора росту ВВ-ізоформи у плазмі крові в ранньому післяопераційному періоді. 

Вміст PDGF-BB в межах показника норми характеризується утворенням 

нормотрофічних післяопераційних рубців шкіри у 94,7 % пацієнтів. У пацієнтів, у 

яких вміст PDGF-BB перевищував норму у день хірургічного втручання та 

відбувалося його зростання на третю добу і зменшення до норми на сьому добу 

існує помірний ризик утворення (43,75 %). У 97,5 % пацієнтів, в яких вміст PDGF-

BB перевищував показник норми з першого дня післяопераційного періоду та мав 

тенденцію до зростання на третю і сьому добу формувалися патологічні 

післяопераційні рубці, що є ознакою високого ризику їх утворення  

2. Експериментально доведено позитивний регенеруючий вплив 

екстракорпоральної ударно-хвильової терапії та силіконового гелю на 

морфологічне відновлення рубцевої тканини шкіри. У піддослідних тварин, яким 

застосовували запропоновану комбіновану профілактику утворення патологічних 

рубців шкіри спостерігається регенерація колагенових та еластичних волокон 

сосочкового та сітчастого шару дерми, утворення багаторядного роговіючого 

епідермісу, гладко-м’язових клітин дерми та повне відновлення архітектоніки 

додатків шкіри. 

3. Доведено, що комплексне застосування ЕУХТ в поєднанні з силіконовим 

гелем для профілактики формування патологічних післяопераційних рубців 

обличчя здійснює позитивний ефект на обмінні процеси у новоутвореній рубцевій 

тканині, яка формується. Виявлено виражені зони кровопостачання різної 

інтенсивності з наявністю живильних судинних структур по всій площі 

обстежуваної ділянки, без ознак набряку чи запальної інфільтрації. Перед 

проведенням третього сеансу ЕУХТ температурні показники післяопераційних 

рубців майже відповідали нормі та суттєво між собою не відрізнялися у обох 

основних групах, що вказує на те, що основні репаративні процеси відбувалися в 

період між першою та другою процедурами та доводить важливість ранньої 

профілактики утворення патологічних рубців шкіри обличчя. 

4. Визначено, що застосування ЕУХТ в поєднанні з силіконовим гелем 

здійснює позитивний ефект на консистенцію післяопераційних рубців, які гоїлися 

первинним натягом (3,07±0,12 бали після зняття швів та 1,07±0,07 балів через 6 

місяців (p<0,05)); пігментацію (до початку застосування профілактики 2,6±0,14 

бали, через 6 місяців 1,13±0,09 бал (p<0,05)); васкуляризацію (2,47±0,14 і 

1,13±0,09 бали (p<0,05) та інволюцію слідів від швів (2±0,0 та 1,13±0,09 бали 

(p<0,05)). Комбінована профілактика забезпечує утворення гіперехогенних 
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післяопераційних рубців, які мають чіткі, рівні контури, однорідні по структурі та 

значно менші в розмірах та за ступенем інвазії в навколишні тканини в порівнянні 

з вихідним станом. 

5. Використання комбінованої профілактики післяопераційних рубців, що 

гоїлися вторинним натягом значно покращує їх клінічні характеристики: 

консистенція до початку профілактики: 3,73±0,16 бали та 1,13±0,09 балів при 

віддаленому спостереженні через 6 місяців (p<0,05); пігментація (2,6±0,14 та 

1,47±0,22 балів (p<0,05)); васкуляризація – 3±0,2 і 1,2±0,11 бали (p<0,05). 

Утворені післяопераційні рубці гіперехогенні, візуалізуються в товщі незміненої 

підшкірної клітковини, з чіткими, рівними контурами, однорідні по структурі без 

ознак набряку чи запальної інфільтрації. 
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Мельничук Ю. М. Оптимізація профілактики утворення патологічних 

післяопераційних рубців шкіри обличчя. – На правах рукопису. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за 

спеціальністю 14.01.22 „Стоматологія” (222. Медицина). – Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, 

Львів, 2018.  

Дисертаційна робота присвячена розпрацюванню способу прогнозування 

утворення патологічних післяопераційних рубців шкіри обличчя та дослідженню 
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ефективності їх профілактики шляхом комбінованого застосування 

екстракорпоральної ударно-хвильової терапії та силіконового гелю. 

За результатами експериментального дослідження на 16 кроликах-самцях 

встановлено, що комбіноване застосування ЕУХТ та силіконового гелю поєднує в 

собі позитивні якості обох методів і сприяє утворенню нормотрофічного рубця 

шкіри, в якому будуть зрівноважені процеси утворення епідермісу та регенерації 

колагенових і еластичних волокон разом з додатками шкіри. 

Аналіз результатів обстеження 62 пацієнтів підтвердив взаємозалежність 

між динамікою вмісту тромбоцитарного фактора росту ВВ-ізоформи у плазмі 

крові в ранньому післяопераційному періоді та утворенням патологічних 

післяопераційних рубців шкіри обличчя. Перевищення вмісту PDGF-ВВ більше 

норми у день операції та тенденція до зростання є доведеним фактором ризику 

утворення патологічних рубців та може слугувати прогностичним критерієм для 

запобіганню їх утворення. 

На підставі обстеження 50 пацієнтів, яким застосовували запропоновану 

профілактику, покращуються показники консистенції, пігментації, васкуляризації 

та зникають слідів від швів. Утворюються гіперехогенні (сформовані) 

післяопераційні рубці, однорідні за структурою, з чіткими, рівними контурами, 

без ознак набряку чи запальної інфільтрації. Поєднана дія обох компонентів 

створює умови для пропорційного утворення колагенових та еластичних волокон, 

зменшенню розмірів післяопераційного рубця порівняно з вихідним станом. 

Ключові слова: патологічні післяопераційні рубці шкіри обличчя, 

профілактика, тромбоцитарний фактор росту ВВ-ізоформа, прогнозування, 

екстракорпоральна ударно-хвильова терапія, силіконовий гель. 
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патологических послеоперационных рубцов кожи лица. – На правах рукописи. 
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Диссертация посвящена розработке способа прогнозирования образования 

патологических послеоперационных рубцов кожи лица и исследованию 

эффективности их профилактики путем комбинированного применения 

экстракорпоральной ударно-волновой терапии и силиконового геля. 

По результатам экспериментального исследования на 16 кроликах-самцах 

установлено, что комбинированное применение ЕУХТ и силиконового геля 

сочетает в себе положительные качества обоих методов и способствует 

образованию нормотрофичны рубца кожи, в котором будут уравновешены 

процессы образования эпидермиса и регенерации коллагеновых и эластичных 

волокон вместе с приложениями кожи. 



18 

 

 18 

Анализ результатов обследования 62 пациентов подтвердил 

взаимозависимость между динамикой содержания тромбоцитарного фактора 

роста ВВ-изоформы в плазме крови в раннем послеоперационном периоде и 

образованием патологических послеоперационных рубцов кожи лица. 

Превышение содержания PDGF-ВВ больше нормы в день операции и тенденция к 

росту является доказанным фактором риска образования патологических рубцов и 

может служить прогностическим критерием для предотвращения их образования. 

На основании обследования 50 пациентов, которым применяли 

предложенную профилактику, улучшаются показатели консистенции, 

пигментации, васкуляризации и исчезают следы от швов. Образуются 

гиперэхогенные (сформированные) послеоперационные рубцы, однородные по 

структуре, с четкими, ровными контурами, без признаков отека или 

воспалительной инфильтрации. Сочетанное действие обоих компонентов создает 

условия для пропорционального образования коллагеновых и эластических 

волокон, уменьшению размеров послеоперационного рубца по сравнению с 

исходным состоянием. 

Ключевые слова: патологические послеоперационные рубцы кожи лица, 

профилактика, тромбоцитарный фактор роста ВВ-изоформа, прогнозирование, 

экстракорпоральная ударно-волновая терапия, силиконовый гель. 

 

ABSTRACT 

 

Melnychuk Yu. M. Optimization inthe preventionof pathological 

postoperative facial scarring. –Scientific work as a manuscript.  

The thesis for the degree of candidate of medical sciences (Ph.D.), specialty 

14.01.22 – Dentistry (222 - Medicine) – Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is devoted to the development of prediction technique of the formation 

of pathological postoperative facial scars and to the study of the effectiveness of their 

prevention through the combined use of extracorporeal shock wave therapy (ESWT) 

and silicone gel. 

According to the results of an experimental study in 16 male rabbits, the 

combined use of ESWT and silicone gel incorporates the positive qualities of both 

methods and promotes the formation of the normotrophic scar with balanced processes 

of epidermis formation and regeneration of collagen and elastic fibers along with dermal 

appendages. 

The analysis of examination results of 62 patients confirmed the interdependence 

between the rate of the platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) in the blood 

plasma in the early postoperative period and the development of pathological 

postoperative scars. Higher PDGF-BB than normal on the day of surgery and its 

tendency to grow are a proven risk factor for the formation of pathological scars that 

can serve as a prognostic criterion for the preventionof their formation. Depending on 
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the peculiarities of changes over time of platelet-derived growth factor-BB in the early 

postoperative period, it was established that excessof PDGF-BB on the day of surgical 

intervention, its growth for the third day and a decrease to normal values on the seventh 

day characterizesa moderate risk of the formation of pathological postoperative facial 

scars. The increase of PDGF-BB above the normal values from the first to the seventh 

day of the postoperative period is accompanied by the pathological postoperative 

scarring, which is a sign of high risk of their formation. 

Based on the examination of 50 patients who underwent the suggested preventive 

measures, the cosmetic characteristics of postoperative skin scarring improved 

regardless of the type of wound healing. They gain an elasticity (93,33±6,44 % for 

healing by primary intention and 86,67±8,78 % for the secondary intention), visually do 

not differ in pigmentation (86,67±8,78 % and 73,33±11,42 %) and in color 

(86,67±8,78% and 80,00±10,33 %) from the surrounding skin. Stitch tracks from 

healing by primary intention disappeared in 86,67±8,78 % of patients with the 

postoperative wounds. 

An ultrasound examination showed that postoperative scars obtained clear 

smooth contours, homogeneous structure, became hyperechoic and significantly 

decreased in size. Signs of inflammatory infiltration also disappeared in postoperative 

scars that healed with secondary intention. 

Assessing the results of Doppler flowmetry, the improvement of vascularization 

of postoperative scar area wasa distinction for all patients in 1 and 2 study groups. 

The thermometric parameter of the local temperature of postoperative facial scars 

returned to the normal temperature of intact skin just before the third ESWT procedure. 

There was increased ť after each shock wave therapy indicating its stimulating effect on 

the intensity of blood supply and metabolic processes in the scar tissue. 

The experimental and clinical study scientifically substantiated the therapeutic 

effect of the combined prevention of the pathological postoperative facial scarring, 

based on the conduction of extracorporeal shock wave therapy sessions and application 

of silicone gel. For this purpose, we determined the informative value of diagnostic tests 

in patients with postoperative wounds healing by the primary intention, and in patients 

healing with secondary intention. 

It was established that the sensitivity of the test was 100,0 %; the specificity was 

50,0 %, and the accuracy (weighted arithmetic mean of the sensitivity and specificity) 

was 93,3 %in patients with postoperative wounds healing by primary intention. 

The sensitivity of the test was 100,0%, specificity – 66,7 %, and accuracy 

(weighted arithmetic mean between sensitivity and specificity) – 93,3 % in patients with 

postoperative wounds healing by secondary intention. 

Consistency, pigmentation, vascularization,and disappearance of surgical stitch 

tracksimprovedonthe application. Hyperechoic (formed) postoperative scars were 

formed, homogeneous in structure, with clear smooth contours, without signs of edema 

or inflammatory infiltration. This is achieved by combining the use of shock waves, 

which improve blood flow at the capillary level, stimulate metabolic and reparative 
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processes in tissues, and silicone gel, which promotes the hydration of postoperative 

scar. The combined effect of both components creates conditions for the proportional 

formation of collagen and elastic fibers reducing the size of the postoperative scar 

compared to the initial state. 

Key words: pathological postoperative facial scars, prevention, platelet-derived 

growth factor-ВВ, prognosis, extracorporeal shockwave therapy, silicone gel. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЕУХТ – екстракорпоральна ударно-хвильова терапія 

НВЧ - кріотерапія– надвисокочастотна кріотерапія  

НСЯГ – нейтрофільні сегментоядерні гранулоцити  

ТБ – тканинні базофіли 

ТФР – трансформуючий фактор росту 

ЩЛД – щелепно – лицева ділянка 

ЩЛХ – щелепно – лицева хірургія 

PDGF – тромбоцитарний фактор росту 

 


