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Українська медична стоматологічна академія,
1кафедра терапевтичної стоматології,

2кафедра експериментальної та клінічної фармакології 
з клінічною імунологією та алергологією 

м. Полтава, Україна

Ефективність лікування дескваматнвного глоситу на фоні хвороб 
травного тракту є важливою і не повністю вирішеною проблемою те
рапевтичної стоматології. Це залежить від значної поширеності за
хворювань травного тракту, складнощів діагностики та мотивування 
пацієнтів до проведення повного курсу комплексної терапії.

Вогнищеве злущення епітелію спинки язика відбувається під дією 
різноманітних місцевих чинників та системних захворювань, харак
теризується тривалим і важким перебігом, схильністю до періодич
них загострень. На нашу думку, найчастішою причиною виникнення 
десквамативного глоситу є хвороби органів травного тракту: шлун
ка, кишківника, печінки тощо. Стадія загострення цих захворювань 
може проявлятися в порожнині рота у вигляді різних форм десква- 
мативного глоситу. Стоматолог зазвичай проводить санацію порож
нини рота, призначає ротові ванночки з настоїв лікарських рослин, 
аплікації місцевоанестезуючих та кератопластичних засобів [1].

Однак зазнгачені підходи до лікування не забезпечують профілак
тику рецидивів захворювання. Нині залишається актуальним по
шук нових методів лікування десквамативного глоситу на фоні хвороб 
травного тракту із застосуванням засобів, які впливають на травну 
систему та метаболізм.

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування пацієнтів 
з десквамативним глоситом на тлі хвороб травного тракту за рахунок 
використання препаратів, що впливають на травну систему та мета
болізм.

Матеріали та методи. Запропонований метод включає застосуван
ня засобів для місцевого та загального лікування: мазь «Альтанова» 
2% і таблетки «Альтан» (виробник: ПАТ «Борщагівський хіміко-фар-
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мацевтичний завод», Україна). Альтан -  вітчизняний комплексний 
препарат з похідних елаготанінів, що чинить антимікробну, 
протизапальну та репаративну дію, має мембраностабілізувальні та 
антиоксидантні властивості. Препарат чинить гастропротекторну та 
противиразкову дію, застосовується в лікуванні захворювань тканин 
пародонта. Діючими компонентами мазі «Альтанова» 2% є поліфеноль
ний комплекс альтан і димексид [2].

Застосовували розроблений та апробований авторами новий спо
сіб лікування (Патент України на корисну модель №136597 «Спосіб 
лікування десквамативного глоситу при патології шлунково-кишко- 
вого тракту»). Після професійної гігієни порожнини рота мазь «Аль- 
танову» 2% застосовували у вигляді аплікації на слизову оболонку язи
ка упродовж 15-20 хв щодня курсом 7-10 днів; для системної терапії 
призначали таблетки Альтан всередину по 1 таблетці 2-3 рази на добу 
за 15-20 хв до прийому їжі курсом 30 днів [3]. Комплексну терапію 
десквамативного глоситу на тлі хвороб травного тракту проводили 
сумісно з гастроентерологом, котрий призначав загальне лікування.

Результати дослідження. Провели лікування 16 пацієнтів (10 жі
нок і 6 чоловіків) з установленими діагнозами: «Десквамативний гло
сит, фіксована форма», «Десквамативний глосит, мігруюча форма». В 
анамнезі всі пацієнти мали хвороби травного каналу. Лікування вва
жали ефективним у разі досягнення позитивних результатів стома
тологічного статусу та після обстеження в гастроентеролога через 1 
міс після початку комплексної терапії. Позитивну клінічну динаміку 
відмітили всі пацієнти групи спостереження: скарг не було, нормалі
зувався об'єктивний стан слизової оболонки язика -  зникли набряк, 
гіперемія, загоїлися вогнища десквамації. Пацієнтам рекомендовано 
пройти курс підтримувальної терапії через 6 та 12 міс.

Висновки. Запропонований метод лікування пацієнтів з десква- 
мативним глоситом на тлі хвороб травного тракту дає позитивний 
ефект, сприяє розвитку стійкої ремісії захворювання, може бути ре
комендований до застосування у терапевтичній стоматології.
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Марченко А.В., Литовченко І.Ю., Костиренко О.П., Сідаш Ю.В., Іленко-Лобач Н.В.

Українська медична стоматологічна академія, 
кафедра терапевтичної стоматології, 

м. Полтава, Україна

Оцінюючи якість ендодонтичного лікування вітчизняні та зару
біжні вчені констатують відносно високий показник невдалих наслід
ків. За сучасними даними, ускладнений карієс у структурі стомато
логічних захворювань зустрігають у 40-60% випадків, а відсоток 
позитивних наслідків лікування пульпіту і періодонтитів коливається 
від 30 до 70 [1,2, 3]. Це значною мірою залежить від медикаментозного 
лікування, яке, на нашу думку, є базовим у терапії ускладненого ка
рієсу зубів. Від якості впливу на мікрофлору каріозної порожнини та 
кореневих каналів залежить успіх лікування та профілактика усклад
нень.

Відомі способи лікування ускладненого карієсу зубів, коли автори 
пропонують застосовувати розчини з вираженими антисептичними 
властивостями -  2% хлоргексидину, 3-5% гіпохлориду натрію, 3% 
водню перекису, 2% метиленового синього за методикою іригації 
кореневих каналів [1,2]. Проте й ці розчини мають певні недоліки 
пов'язані з подразненням періапікальних тканин, виникненням піс- 
ляпломбувального болю, інколи із запаленням верхівкового періо- 
донту тощо. Саме це визначає потребу в нових підходах до проблеми 
підвищення ефективності лікування ускладненого карієсу зубів і є 
підставою розглянути як альтернативу антисептичний засіб цитеал, 
що чинить бактеріостатичну, протигрибкову, протитрихомонадну 
дію.
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