
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Відповідальний за випуск: О. Мислицький 

Підписано до друку 22. 04.2020  Друк. арк. 0,13.  Обл.-вид. арк. 0,08. Тир. 112  прим. 

Замовлення № 34.Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентiнформ МОЗ України,  

04071, м. Київ, вул. Межигірська, 43, каб. 46. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Українс ький  це нт р  на ук ов ої  ме дич ної  інф ор маці ї  

т а  пат е нт но -ліце нз ійн ої  р обот и  

(Укрме дпат е нт інф ор м)  

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  Л И С Т  
 

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 

 

 

 

 

Випуск № 6 з проблеми  

«Стоматологія». 

Підстава: рішення проблемної 

комісії «Стоматологія», 

протокол № 63 від 23.12.2019 р. 

 

НАПРЯМ ВПРОВАДЖЕН 
СТОМАТОЛОГІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ 

  
 

 

 

 

УСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ: 

 

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА  

СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ   

МОЗ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

А  В Т О  Р  И:  

 

д.мед.н Т.О. ПЕТРУШАНКО, 

к.мед.н. Т.М. МОШЕЛЬ, 

к.біол.н. О.В. ГАНЧО 

 

 

 

 
м. Київ 

№ 34 - 2020 



Суть впровадження: спосіб лікування генералізованого 

пародонтиту. 

 

Пропонується для впровадження в лікувально - профілактичних 

закладах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) 

стоматологічного профілю. 

Авторами запропонований спосіб лікування генералізованого 

пародонтиту, що включає застосування імунобіологічої терапії.  

 Методика лікування  пацієнтів із хронічним генералізованим 

пародонтитом відрізняється від існуючих тим, що в якості пробіотика 

для місцевого і загального лікування застосовують препарат із вмістом 

лактобацил. Це дозволяє досягти підвищення ефективності лікування 

генералізованого пародонтиту і уникнути можливих ускладнень.   

Клінічне обстеження проводилося за загальноприйнятою 

методикою і складалося із заповнення медичної карти (форма 043). При 

клінічному обстеженні звертали увагу в скаргах на біль, кровоточивість 

ясен, гноєтечу з них, рухомість зубів, неприємний запах із порожнини 

рота. Детально оцінювали анамнез обстежених хворих. Об’єктивне 

обстеження проводили з урахуванням загального стану пацієнта, стану 

слизової оболонки порожнини рота та зубних рядів. Пародонтальний 

статус об’єктивізували на основі клінічних та параклінічних показників. 

Визначали пробу Шилера-Писарєва, гінігвальний індекс РМА за Parma, 

індекс кровоточивості ясенної борозни за Мюллеманом. Стан гігієни 

порожнини рота оцінювали за показниками індексів Федорова-

Володкиної та Green-Vermillion. Стан кісткової тканини альвеолярних 

відростків визначали за допомогою ортопантомографії. 

Мікробіологічне дослідження проводили шляхом забору 

матеріалу з пародонтальних кишень та посіву на спеціальні, елективні та 

диференційно-діагностичні середовища: кров'яний агар, жовтково-

сольовий агар, Сабуро методом Голда.  

Визначення КУО анаеробних бактерій, серед яких превалюють 

основні пародонтопатогенні грамнегативні палички родів Bacteroides, 

Prevotella, Porphyromonas,  проводили на 3-5 день після посіву в 

цукровий агар, використовуючи «Спосіб виділення анаеробних 

мікроорганізмів ротової порожнини» (Лобань Г.А. Ганчо О.В., Череда 

В.В., 2011). Після цього проводився підрахунок колоній та вивчення 

морфології мікроорганізмів.  

Лікування хворих на пародонтит включало професійну гігієну та 

санацію порожнини рота, місцеве та загальне застосування пробіотика із 

вмістом лактобацил, який пацієнти приймали наступним чином: після 

чистки зубів вміст однієї капсули розчиняли у 20 мл теплої кип’яченої 

води, отриманим розчином проводилась ванночка порожнини рота 

протягом  2 хвилин, після чого пацієнт ковтав розчин. Дана процедура 

виконувалась 1 раз на добу протягом 10 діб.  

Клінічну та мікробіологічну ефективність запропонованого 

лікування оцінювали за даними основних та додаткових досліджень у 

динаміці лікування пацієнтів із хронічним генералізованим 

пародонтитом I та II ступенів тяжкості на 5 та 10 добу спостережень. 

Спосіб лікування, що пропонується, не потребує додаткових 

витрат медичних закладів на придбання вартісного обладнання, 

загальнодоступний, простий та зручний у застосуванні, економить час 

лікаря для отримання достовірних даних, скорочує кількість відвідувань, 

попереджує розвиток ускладнень. Застосування препарату із вмістом 

лактобацил при лікуванні хворих на генералізований пародонтит сприяє  

зменшенню явищ симптоматичного гінгівіту та ремісії генералізованого 

пародонтиту шляхом нормалізації мікрофлори пародонтальних кишень 

за рахунок збільшення кількості сапрофітної мікрофлори.  

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР кафедри 

терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної 

академії за темою «Механізми впливу хвороботворних факторів на 

стоматологічний статус осіб із соматичною патологією, шляхи їх 

корекції та блокування» (державний реєстраційний № 0115U001138, 

роки виконання 2015-2019).  

За додатковою інформацією звертатися до авторів листа: 

Українська медична стоматологічна академія,  кафедра терапевтичної 

стоматології ‒ д.м.н., проф. Петрушанко Тетяна Олексіївна, к.м.н., 

асистент, Мошель Тетяна Миколаївна; кафедра мікробіології, 

вірусології та імунології – к.б.н., доц. Ганчо Ольга Валеріївна. 


