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Розділ 7

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА
ХІРУРГІЯ
Пластична реконструкція вушної раковини артерієзованим
трансплантатом із завушної ділянки на судинній ніжці, в яку
включено гілки задньої вушної артерії
Аветіков Д.С.
Полтава
Проблема відновлювального лікування хворих з тотальними та субтотальними дефектами вушної раковини останіми роками стала особливо актуальною у зв’язку з різким
підвищенням рівня травматизму.
Наші дослідження проводилися для розробки нових методів пластичної реконструкції вушної раковини з використанням артерієзованих трансплантатів із завушної
ділянки. Проведено комплексні топографо-анатомічні дослідження на 11 анатомічних
препаратах, які дозволили встановити загальні закономірності і типологічні особливості ангіоархітектоники цієї анатомічної ділянки. Далі в клініці було підтверджено
доцільність використання артерієзованих трансплантатів із завушної ділянки.
Пацієнтові К., історія хвороби № 236, якого госпіталізовано в нашу клініку з діагнозом “Субтотальний дефект правої вушної раковини”, було проведено пластичну реконструкцію вушної раковини артерієзованим трансплантатом із завушної ділянки на
судинній ніжці, в яку включено гілки задньої вушної артерії.
На першому етапі операції було викроєно клапоть, потім його було транспортизозано у зону дефекту та відновлено дефект тканин вушної раковини.
Післяопераційний період перебігав без ускладнень, моніторинг за трансплантованими тканинами показав позитивну судинну реакцію.
Другий етап операції - відсічення судинної ніжки та корекція форми вушної ракозини. Для підвищення висоти конхі трансплантовано вільний трансплантат з лівої ву шної раковини.
Таким чином, операція з пластичної реконструкції вушної раковини завушним ар терієзованим клаптем і косметична коригуюча операція дозволили повністю відновити
як утрачені тканини вушної раковини, так і форму її.
Використання артерієзованих трансплантатів із завушної ділянки виводить на перший план рішення глобальної медико-соціальної проблеми лікування хворих цієї категорії
і відкриває нові можливості трансплантологи та реконструктивно-відновлювальної хірургії.
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