
ISSN 2409-0255. Український стоматологічний альманах. 2021. № 3 (додаток) 
 
 

 26 

ючий періодонтит 36 зуба. Лікування: ополіскування рота розчином LISTERINE; під туберальною, палатина-
льною й торусальною анестезією Sol. Ubistesin forte 3,4 мл видалили 28 і 36 зуби, потім верхівку кореня 28 
зуба ретроградно пломбували біокерамічним силером (EndoSequence Root Repair Material). Міжкореневі 
перегородки лунки 36 зуба розширили для усунення незбіжності між альвеолою й коренями 28 зуба. Транс-
плантували 28 у лунку 36 зуба, фіксували Seralon 5/0, наклали зближувальні шви. Призначали протизапа-
льну, антибактеріальну і знеболювальну терапію протягом семи днів. Шви зняли на сьомий день. Далі – те-
рапевтичне й ортопедичне лікування. 

Клінічний випадок 2. Пацієнтка М., 22 роки, звернулася зі скаргами на періодичний біль при накушуванні 
в ділянці нижньої щелепи справа. Об’єктивно: 46 зуб запломбований, перкусія слабо болюча, 18 зуб інтакт-
ний. Терапевтичне лікування неможливе у зв’язку з обтурацією кореневих каналів резорцин-формаліновою 
пастою. За даними рентгенологічного обстеження: медіальний корінь 46 зуба перфорований, недопломбо-
ваний дистальний корінь, розрідження кісткової тканини навколо верхівок коренів. Клінічний діагноз: хроніч-
ний гранулюючий періодонтит 46 зуба. Лікування: ополіскування рота й обробка слизової оболонки навколо 
коронки 46 зуба 1 % розчином «Флупетсалю». Під туберальною, палатинальною, торусальною анестезіями 
Sol. Ubistesin forte 3,4 мл видалили 18 і 46 зуби. Міжкореневі перегородки лунки 46 зуба видалили для усу-
нення розбіжності між альвеолами коренями 18 зуба. Трансплантували 18 у лунку 46 зуба, фіксували ши-
ною й шовним матеріалом Seralon 5/0, наклали зближувальні шви. Призначення й рекомендації – як у кліні-
чному випадку 1. Рекомендували повторний рентгеноконтроль приживлення 18 зуба.  

Обговорення клінічного випадку. За результатами наших клінічних спостережень, як один зі способів 
відновлення цілісності зубного ряду доцільно використовувати метод аутотрансплантації. Для її проведення 
необхідно визначити показання до хірургічного лікування, наявність інтактних третіх молярів, перших моля-
рів, що не підлягають консервативному лікуванню, вік пацієнта, чи належна гігієна порожнини рота, викона-
ти попереднє ретельне рентгенологічне обстеження, отримати згоду пацієнтів. Нагляд за пацієнтками про-
тягом трьох років показав позитивний результат: М., 20 р. - відсутність рухомості зуба, М., 22 р. - електро-
збудливість пульпи в межах норми.  

Висновки. Альтернатива імплантації – це аутотрансплантація третього моляра за відсутності першого. 
Операція достатньо ефективна, доступна й малозатратна.  
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Досі лікування  пацієнтів із ХРАС залишається не  повністю розв’язаною проблемою терапевтичної сто-

матології, тому пошук нових методів терапії цієї патології є перспективним напрямом. 
Мета дослідження – розробити й упровадити в практичну стоматологію нові, ефективні методи лікуван-

ня пацієнтів із ХРАС із внутрішніми хворобами, які передбачають антиоксидантну,  імуномодулюючу  тера-
пію. 

Матеріали і методи дослідження. Для проведення клінічного дослідження було відібрано 43 пацієнтів 
віком 21-65 років, із них 14 чоловіків (33%), 29 жінок (67%), яких було розподілено на три групи залежно від 
анамнестичних даних і методу терапії. Усім пацієнтам обов’язково проводили санацію порожнини рота, усу-
нення одонтогенних вогнищ хронічної інфекції. Діагностували хворобу СОПР за класифікацією 
П.Т.Максименка (1998), проводили стоматологічне обстеження й лабораторні дослідження, консультації лі-
карів-інтерністів. 

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами проведеного дослідження встановлено, 
що в групи дослідження були включені пацієнти з порівняними первинними даними. І група (група порівнян-
ня) - 17 пацієнтів віком 23-65 років, із діагнозом ХРАС, яким застосовували лише місцеве лікування: апліка-
ції знеболювальними, нестероїдними протизапальними й кератопластичними  препаратами. 

ІІ група - 12 пацієнтів віком 21-44 років, із діагнозом ХРАС, застосовували запропонований нами «Метод 
лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту»  (Авторське право на твір, 2021 р.). Пацієнтам 
призначали місцево мазь «Тіотріазолін» 2%, льодяники  «Тантум Верде»,  для загальної терапії - «Тіотріа-
золін», «АЕвіт». 

ІІІ група - 14 пацієнтів віком 29-48 років, із діагнозом ХРАС. В історії розвитку хвороби всі пацієнти вказу-
вали  на загострення хвороб ШКТ, переважно гастроентероколіту, холециститу. У цій групі пацієнтів засто-
совували запропонований нами новий спосіб лікування (Патент України на корисну модель № 142925 
«Спосіб лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту», 2020 р.), а саме: мазь «Альтанову» 2% 
наносили у вигляді аплікації в ротовій порожнині, також призначали «Альтан», «Еріус», «Квертин» у таблет-
ках для загальної терапії. 

Після курсу лікування всі пацієнти другої групи мали суттєве покращення стану, відсутність або змен-
шення скарг, позитивну клінічну динаміку. Лікування пацієнтів третьої групи вважали ефективним при дося-
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гненні позитивних результатів стоматологічного статусу й після  обстеження в гастроентеролога через мі-
сяць від початку загальної й місцевої терапії. Відповідно до суб’єктивної оцінки захворювання нормалізува-
вся й об’єктивний стан слизової оболонки порожнини рота – зникли набряк, гіперемія, загоїлися елементи 
ураження. 

Таку позитивну динаміку лікування ХРАС у пацієнтів другої й третьої груп можна пояснити комплексним, 
індивідуальним і диференційованим застосуванням препаратів системної й місцевої терапії та їхнім впли-
вом на метаболізм. У пацієнтів першої групи, які отримували лише місцеве лікування, не завжди клінічно 
виявлялась ремісія, перебіг хвороби був перманентним. 

Висновки. Проведені дослідження свідчать про достатню ефективність апробованих нових методів те-
рапії пацієнтів із ХРАС із використанням препаратів різних фармакологічних груп. Важливо в  лікуванні 
ХРАС ураховувати причини, що призвели до розвитку патології, а також  призначати сучасні засоби при різ-
них клінічних проявах ХРАС. Запропоновані методи терапії пацієнтів можуть бути рекомендовані до засто-
сування в терапевтичній стоматології. 
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Мета дослідження: вивчення особливостей формування гемостазу в лунках після видалення тимчасо-

вих зубів у дітей раннього віку при ускладненому карієсі в умовах седації. 
Матеріали й методи. Нами було обстежено 15 дітей віком від 3 до 6 років, яким за медичними показан-

нями проводили стоматологічну хірургічну санацію в умовах седації. Напередодні всім дітям проведено 
стоматологічне клінічне й рентгенологічне дослідження, обстеження в лікаря-педіатра (клінічний аналіз кро-
ві, коагулограма). Седацію проводили з використанням препарату «Севоран». Після видалення тимчасових 
зубів отримання гемостазу було утрудненим у зв’язку із збільшенням часу утворення згустку. Тому для при-
пинення кровотечі з лунки використовували гемостатичну губку «Альвостаз №1», а в деяких випадках за 
показаннями пухко заповнювали лунку (лунки) йодоформною турундою. Одразу після видалення зуба з лік-
тьової вени проводили забір крові для дослідження стану кровотворної системи. 

Результати. Гематологічні показники в усіх дітей до лікування були в межах вікової норми, за винятком 
кількості лейкоцитів в одиниці об'єму крові, у зв'язку з діагностуванням хронічного гранулюючого періодон-
титу (у деяких випадках у кількох зубах у однієї дитини). 

Аналіз основних показників стоматологічного статусу обстежених дітей виявив високий рівень інтенсив-
ності карієсу (КПУ зубів - 10,05 ± 1,2), при цьому у великої кількості зубів було встановлено діагноз «хроніч-
ний пульпіт» і «хронічний гранулюючий періодонтит», що було підтверджено рентгенологічними досліджен-
нями. У структурі патологічних процесів одонтогенного характеру переважало ураження верхніх різців і пе-
рших молярів. Хронічний гранулюючий періодонтит супроводжувався значною деструкцією кісткової ткани-
ни й патологічною деструкцією коренів тимчасових зубів із залученням у процес фолікулів постійних зубів. 

Дані лабораторного дослідження крові після втручання показали, що кількість еритроцитів, рівень гемо-
глобіну, значення pH крові тощо практично не змінилися (були в межах вікових норм). Проте на фоні норми 
основних показників виявлявся результат впливу препарату «Севоран», який полягав у інгібуванні агрегації 
тромбоцитів. Так, спонтанна агрегація з 2,98 ± 0,31 знижувалася до 0,28 ± 0,02, АДФ-індукована агрегація - 
з 55 ± 025% до 32 ± 0,02%, адреналін-індукована агрегація - 40 ± 0,15% до 28 ± 0,03%, колаген-індукована 
агрегація - 49 ± 0,1 до 31 ± 0,05%. У той же час значного впливу на інші параметри згортання, включаючи 
кількість тромбоцитів, час кровотечі тощо, не було. 

Висновки. Таким чином, отримані дані свідчать про необхідність урахування факту впливу препарату 
«Севоран» на індуковану адгезію тромбоцитів при плануванні хірургічної санації  в умовах седації. 
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За даними сучасної літератури, у багатьох країнах світу спостерігається зростання частоти ЗЩА із по-

рушенням процесу фізіологічного прорізування зубів, що є показником правильного розвитку дитини. 
Ретеновані зуби (РЗ) – це аномалія прорізування зубів, коли сформований зуб протягом двох років після 

терміну фізіологічного прорізування не з’явився й міститься в щелепі. Ретенованими найчастіше бувають 


