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Вступ

Фтор являється визнаним протикаріозним засобом. Проте, вживання 

питної води та продуктів харчування з підвищеним і високим вмістом фтору, а 

також надмірне надходження цього галогену та його сполук з атмосферним 

повітрям протягом тривалого часу приводять до перенасичення організму 

фтором, зовнішнім проявом чого є флюороз зубів.

В Україні ендемічні вогнища флюорозу зустрічаються в багатьох 

областях, в тому числі і в Полтавській. Проведеними дослідженнями виявлено, 

що поширеність флюорозу постійних зубів у школярів м. Полтави за останні 20 

років знаходиться на одному рівні -  23-27%, як в перших, так і в одинадцятих 

класах. Але якщо в 7-9-літньому віці діагностуються дуже легкі та легкі форми 

флюорозу, то у 17-літніх юнаків і дівчат -  помірні та тяжкі.

Матеріал, представлений в методичних рекомендаціях, пропонується для 

впровадження в практику роботи профільних закладів охорони здоров’я.

Основна частина

Механізм розвитку патоморфологічних змін в тканинах зуба при 

флюорозі -  складний процес. Безперечно, в першу чергу в ньому приймають 

участь білково-мукополісахаридні комплекси та клітини емалевого органа 

емалі, яка розвивається. Немає сумніву, що найбільш вразливим періодом для 

розвитку флюорозу є період мінералізації зубних зародків та внутрішньо 

щелепного розвитку емалі, а також період дозрівання емалі в перші роки після 

прорізування зубів. Клінічні прояви флюорозу, що виникли в період розвитку 

тканин зуба, як правило, зберігаються. Але, за несприятливих умов, 

відбувається ускладнення захворювання у вже сформованих зубах.

лікування флюорозу висвітлене в роботах багатьох вітчизняних та 

зарубіжних дослідників, але в своїй більшості вони зводяться до відбілювання 

емалі з застосуванням органічних чи неорганічних кислот, дію яких 

підсилюють перекисом водню, ефіром, опроміненням ультрафіолетом або 

гелій-неоновим лазером. Ці заходи небезпечні для твердих тканин зубів,
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потребують багаторазових відвідувань лікаря пацієнтом та не завжди 

ефективні.

З метою запобігання такого трудомісткого та небезпечного лікування, 

основна увага сучасної стоматології повинна приділятися методам і засобам 

профілактики. Однак, заходи первинної профілактики флюорозу зубів не 

завжди приводять до бажаного результату. До того ж, вони нерідко потребують 

великих матеріальних витрат, що є перешкодою їх здійснення, особливо у 

сільській місцевості. Звідси -  необхідність вторинної профілактики фтористої 

інтоксикації.

Як виявив огляд літератури, для терапії початкових форм флюорозу зубів 

запропоновано лише декілька методик. До того ж, препарати, що застосовують 

автори, або не випускаються вітчизняною фармацевтичною промисловістю, або 

містять низький відсоток кальцію, курси лікування довготривалі, а 

ефективність їх не простежена. Тому пошук нових ефективних методів і засобів 

терапії патологічних змін емалі при флюорозі -  актуальне завдання практичної 

стоматології.

Нами пропонується для впровадження в практику роботи профільних 

закладів охорони здоров’я спосіб екзогенної вторинної профілактики легких 

форм флюорозу постійних зубів.

Відомий спосіб вторинної профілактики флюорозу зубів, який включає 

пероральне використання гліцерофосфату кальцію і полівітамінного комплексу 

“Ревіт” та місцеве призначення аплікацій 3% розчину ремоденту.

Найбільш близьким до запропонованого є спосіб вторинної профілактики 

флюорозу зубів, що включає пероральне використання глюконату або 

гліцерофосфату кальцію в поєднанні з вітаміним В і І раз на добу п іс л я  їжі 

протягом місяця двічі на рік та місцеве застосування аплікацій чи 

електрофорезу 10% розчину глюконату кальцію протягом 20 днів тричі на рік.

Однак відомий спосіб не забезпечує достатнього ступеню мінералізації 

зубів, уражених флюорозом, тому що відсотковий вміст кальцію в
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рекомендованому розчині досить низький, що знижує ефективність лікування. 

До того ж, курси профілактики довготривалі.

Нашим завданням стало створення спвсобу вторинної профілактики 

флюорозу зубів шляхом підбору лікарського засобу з високим відсотковим 

вмістом кальцію, його концентрації та шляхів введення, використання якого 

забезпечило б диференційований підхід при різних ступенях важкості 

флюорозу, що дасть змогу досягти значного підвищення мінералізації зубів, за 

рахунок чого збільшити ступінь ефективності вторинної профілактики 

флюорозу зубів на фоні зниження тривалості лікування.

Під час теоретичного пошуку такого засобу нашу увагу привернув 

препарат “Кальцекс”. Цей препарат випускається вітчизняною фармацевтичною 

промисловістю, не дефіцитний, дешевий.

“Кальцекс” характеризується легкою засвоюваністю, легкою розчинністю 

у воді, є високоефективним джерелом кальцію, відсотковий вміст якого складає 

13,5%. Він рекомендується для використання в різних галузях медицини. Для 

лікування флюорозу раніше не застосовувався. Перевагою “Кальцексу” є вміст 

окрім кальцію хлориду комплексної солі гексаметилентетраміну у 

співвідношенні 1: 1.  Присутність органічної речовини, водний розчин якої має 

лужну реакцію (рН 40% розчину 7,8 -  8,2), збільшує проникність іонів кальцію 

у тканини зуба, що підвищує мінералізацію емалі. Такий склад “Кальцексу” 

дозволяє використовувати його в запропонованому способі в якості препарату з 

високим відсотковим вмістом кальцію, в якому один компонент підсилює дію 

іншого. Це забезпечує більш виражену дію на ключові ланцюги 

патогенетичного механізму розвитку захворювання і дає змогу за рахунок

ДОСЯі їй  ЗиїЛ ЬтсН Н а С іу и с Н Ю  е ф е к ти в н о ст і

вторинної профілактики флюорозу, що особливо важливо в дитячому віці, в 

період формування твердих тканин зубів.
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Технологія виконання

Запропонований спосіб екзогенної вторинної профілактики флюорозу 

зубів включає застосування 10% водного розчину (5% хлориду кальцію та 5% 

уротропіну) “Кальцексу” у вигляді аплікацій, електрофорезу чи фонофорезу.

При застосуванні аплікацій ватний тампон, зволожений вищевказаним 

розчином, на 5 хвилин накладають на зуби, попередньо очищені від нальоту та 

ізольовані від слизової оболонки. Тампони міняють тричі поспіль. Час загальної 

експозиції розчину 15 хвилин. У домашніх умовах аплікації краще проводити 

на ніч. На один курс профілактики рекомендується 10-15 сеансів.

При застосуванні електрофорезу чи фонофорезу кальцій-уротропінового 

комплексу на курс профілактики призначають 7-10 сеансів.

Електрофорез препарату проводять при щільності електричного струму 

0,005 мА/см2 протягом 15-20 хв. із використанням апарату ГР -  2, згідно з 

рекомендаціями О.І. Єфанова і співавт.

Фонофорез препарату застосовують протягом 5 хв, випромінювачем 0,4 у 

постійному режимі праці та за інтенсивності озвучування 0,05 -  0,2 Вт/см2. Для 

проведення процедур користуються апаратом УЗТ -  3.04 С, як рекомендують

О.Ф. Ліщинський і співавт.

Після кожної процедури бажано утриматися від вживання їжі протягом 2 

годин.

Курси профілактики проводяться двічі на рік до надання емалі 

природного вигляду.

Показання до застосування

Діти з дуже легкими та легкими формами флюорозу зубів з метою 

ПСЛІПШСІІггЯ шІНСрсіЛіЗаЦІі зубів Та усунення КрЄйДОПОДіиНЙЛ флюиризних плям.

Протипоказання до застосування

Протипоказання відсутні.

Побічні ефекти

При правильному використанні ускладнення не виникають.
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Критерії оцінки ефективності використання технології

Ефективність вторинної профілактики оцінюється на основі

співставлення значень омічного опору твердих тканин зубів та площі уражених 

ділянок емалі в динаміці лікування.

Показник омічного опору твердих тканин зубів визначається за 

методикою Ніколішина А.К. з використанням пристрою для 

електродіагностики карієсу УДК -  87.

Нормою, згідно нашим даним та даним автора, вважаються наступні 

значення опору: для центральних різців -  від 121 до 142 МОм, для латеральних 

різців -  від 100 до 111 МОм,

Визначення площі крейдяних плям проводять запропонованим нами 

способом. Спосіб здійснюють наступним чином.

На попередньо очищених від нальоту та висушених струмом повітря 

зубах з проявами флюорозу чорнильною ручкою обмальовують контури 

поверхні зуба та ділянок ураження. Клаптик прозорого паперу (калька) 

накладають на уражені зуби та переносять обмальовані контури на папір.

Площі ураження та площі поверхонь зубів вимірюють на папері за 

математичними формулами: для прямокутника -  в = ао, для квадрату -  8 --  а2, 

для трикутника -  Б = 0,5 аіі, для кола -  Б = лЯ2, де а, Ь -  сторони 

багатокутників, Ь -  вишина, проведена до цієї сторони, Я - радіус кола, те = 3,14. 

Вираховують % ділянок ураження від площі поверхні зуба за формулою:

площа ураження

%  ділянок ураження = ----------------------------х 100%

площа поверхні зуба

Клаптики паперу з контурами уражень та поверхонь зубів зберігають. З 

плином часу вимірювання площі флюорозних плям проводять аналогічним 

чином. Потім папірці співставляють і визначають динаміку розмірів ділянок

ураження.
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Аналіз власних клінічних результатів екзогенної вторинної профілактики 

флюорозу постійних зубів у 110 дітей показав, що застосування 

запропонованого кальцій-органічного комплексу сприятливо впливає на перебіг 

захворювання.

Через рік після проведеного курсу профілактики відзначалися стабілізація 

флюорозних уражень у 56% зубів та поліпшення стану ураженої флюорозом 

емалі у 44% зубів. Поліпшення проявлялося не тільки зменшенням розмірів 

флюорозних плям у 37% зубів, а й повним їх зникненням у 7% зубів.

Ефективність терапії підтверджувалась позитивною динамікою омічного 

опору твердих тканин зубів.

Установлено, що використання електрофорезу або фонофорезу 

“Кальцексу” за однакової кількості процедур майже вдвічі ефективніше від 

аплікацій. Ефективність терапії флюорозу електрофорезом і фонофорезом не 

мала суттєвої різниці.

Порівняння лікувально-профілактичної ефективності запропонованого 

нами препарату з препаратом, що застосовувався для лікування легких форм 

флюорозу раніше, показало, що обидва вони сприятливо впливають на перебіг 

флюорозу зубів. Однак, за використання “Кальцексу” через рік після курсу 

профілактики частіше спостерігалося поліпшення стану флюорозних плям, тоді 

як за застосування глюконату кальцію у більшості випадків фіксували стан без 

змін. Результати клінічного перебігу флюорозу підтверджувались позитивною 

динамікою омічного опору твердих тканин зубів. Але за використання для 

профілактики флюорозу глюконату кальцію прирости омічного опору були 

значно нижчі, ніж за застосування “Кальцексу”, незважаючи на те, що кальцій- 

иріанічний комплекс застосовувався з удвічі меншою кількістю сеансів та 

тільки місцево, тоді як глюконат кальцію призначався і місцево, і перорально 

разом із вітаміном В (.
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Висновки

Отримані дані свідчать про те, що запропонований нами препарат має 

більш виражений вплив на структуру твердйх тканин зубів, ніж той, що 

використовувався раніше.

Висока ефективність запропонованого способу екзогенної вторинної 

профілактики з використанням кальцій-органічного комплексу “Кальцекс” 

підтверджує можливість його застосування для лікування флюорозу постійних 

зубів у вигляді крейдоподібних плям. Спосіб простий у виконанні, доступний, 

дешевий і тому може бути рекомендований до застосування у практичній 

стоматології.
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