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раціональної антибактеріальної терапії, протизапальної й стимулюючої дії медикаментозних препаратів на 
періодонт. Проте боротьба з патогенною мікрофлорою – досить складне завдання, оскільки вона практично 
нечутлива до більшості антибіотиків, сульфаніламідних та інших антибактеріальних препаратів. 

Мета дослідження. Покращення якості лікування хронічних форм періодонтитів багатокореневих зубів 
на стадії ремісії шляхом застосування сучасних методів антисептичної обробки, обтурації кореневих кана-
лів відповідно до загальноприйнятих вимог і активації репаративних процесів у ділянці деструкції періапіка-
льних тканин. 

Матеріали й методи. Для лікування хронічного гранулюючого періодонтиту було застосовано комплект 
стоматологічний для пломбування кореневих каналів «Купратин», який має антимікробну й остеопластичну 
дію. Комплект стоматологічний «Купратин» із комплексним препаратом, до складу якого входять: 

 суспензія №1 на основі гідроксиду кальцію; 
 суспензія №2 на основі гідроксиду міді-кальцію; 
 порошок, який містить гідроксид, алюмосилікат і сульфат кальцію, рентгеноконтрастний наповню-

вач і технологічні добавки. 
Нами було обстежено 44 пацієнтів чоловічої й жіночої статі без супутньої патології. Дослідженню підля-

гали моляри верхньої й нижньої щелеп із діагнозом «хронічний гранулюючий періодонтит на стадії ремісії 
без наявності норицевого ходу». 

Пацієнтів поділили на 2 групи залежно від застосованого методу лікування. Пацієнтів основної групи  лікува-
ли з використанням «Купратину», а пацієнтам контрольної групи застосовували кальцієвмісний препарат «Calci-
sole-C». 

Після механічної й медикаментозної обробки інфікованих каналів зубів у пацієнтів обох груп проводили 
пломбування пастою, яку отримали на основі комплексного препарату «Купратин» (в основній групі), і тим-
часове пломбування каналів препаратом «Calcisole-C» (у контрольній групі). 

Через 3 місяці на рентгенологічному дослідженні в основній групі пацієнтів виявили, що вогнище деструкції в 
періапікальних тканинах зменшилось на 1/2 у 92% випадках, у контрольній групі – на 1/3 у 25% випадках. 

Через 6 місяців після лікування вогнище деструкції в пацієнтів основної групи зменшилось на 2/3 у 95%. 
У контрольній групі регенерація заапікального кісткового вогнища деструкції склала 1/2 у 73% випадках. 
Висновок. Отже, застосування комплексного препарату «Купратин» дає можливість ефективно приско-

рити процес регенерації кісткової тканини в заапікальному вогнищі запалення за консервативного лікування 
зубів із хронічним гранулюючим періодонтитом. 
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Незважаючи на велику кількість наукових розробок і досягнень сучасної медицини щодо встановлення 

причин виникнення післяопераційних патологічних рубців шкіри, ця тематика залишається актуальною для 
щелепно-лицевої хірургії через підвищення частоти їх виникнення й відсутність єдиної домінантної думки 
про етіологію й патогенез. 

У пацієнтів із патологічними рубцями щелепно-лицевої локалізації нерідко знижується самооцінка, фор-
муються різні психологічні, а в деяких випадках і психосоматичні розлади. Тому заслуговує на увагу пошук 
нових методик інтра- і постопераційної профілактики утворення патологічних рубців шкіри при проведенні 
оперативних втручань у різних шарах м’яких тканин. 

Аналізуючи дані літератури, можна зробити висновок, що натепер немає однозначної схеми профілакти-
ки утворення патологічних рубців у пацієнтів на інтра- і післяопераційному етапах. 

Згідно з даними досліджень установлено позитивний вплив аутогенних, біогенних і кріоконсервованих 
тканин на профілактику утворення патологічних рубців. Так, у пацієнтів із запальними захворюваннями ще-
лепно-лицевої локалізації, яким на тлі стандартної терапії застосували кріоекстракт плаценти, достовірно 
покращився клінічний стан на 4-5 добу лікування, достовірно покращувалися клінічні характеристики самого 
рубця, що формується (тип, консистенція, колір, чутливість і площа) на 1, 3 і 6 місяці післяопераційного пе-
ріоду. 

Отже, можна вважати, що використання аутогенних, біогенних і кріоконсервованих тканин позитивно 
впливає на результати профілактики утворення патологічних рубців у пацієнтів із запальними захворюван-
нями щелепно-лицевої локалізації та сприяє покращенню їхнього клінічного стану. 

 
 
 


