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ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ ХОНДРОПРОТЕКТОРІВ ПРИ 

ЗАХВОРЮВАННЯХ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА 

ЯЦЕНКО І.В., БОНДАРЕНКО В.В., ЯЦЕНКО П.І. 

Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна 

Хронічний артрит, артрозо-артрит, артроз скронево-нижньощелепного 

суглоба (СНЩС) – група захворювань СНЩС різної етіології, що викликають 

руйнування хряща і поступово призводять до його втрати. Ці захворювання є 

причиною втрати працездатності, погіршуючи якість життя і соціальну 

адаптацію пацієнтів. 

В даний час дана група захворювань, розглядається як хронічне 

прогресуюче захворювання, яке розвивається в результаті складного комплексу 

біомеханічних, біохімічних або генетичних факторів. В основі дегенеративних 

дистрофічних змін лежить первинне ушкодження хряща з наступною запальною 

реакцією. У патологічний процес при цьому залучається не тільки суглобовий 

хрящ, але і кістка, зв'язки, капсула суглоба, синовіальна оболонка і 

периартикулярні м'язи. Основними клінічними симптомами хронічних 

захворювань СНЩС є біль і деформація суглобів, які призводять до їх 

функціональної недостатності. 

Метою дослідження було вивчення ефективності хондропротекторів в 

комбінованому лікуванні хронічних захворювань СНЩС. 

Нами спостерігалося 24 пацієнта з хронічними артритами, артрозо-артрити 

і артрози СНЩС. Діагноз хронічного артриту і артрозу СНЩС, а також динаміка 

лікування встановлювалися на підставі клінічної симптоматики, 

рентгенологічних ознак, артроскопії та комп'ютерної томографії. 
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Медикаментозна терапія була нами спрямована на зменшення болю і 

нормалізацію функції уражених суглобів. Застосовувалися швидкодіючі і 

повільнодіючі симптом-модифікуючі препарати. Для зменшення болю, 

припухлості суглобів і скутості використовували парацетамол, диклофенак, 

мазеві форми ібупрофену. Препаратом другої групи (симптом-модифікуючий 

препарат уповільненої дії) був Терафлекс, комбінований препарат, який містить 

500 мг глюкозаміну гідрохлориду та 400 мг хондроїтину сульфату. Комбінація 

двох основних хондропротекторів забезпечує потенціювання позитивного 

ефекту кожного з них. Хондроїтину сульфат і глюкозамін є синергистами, 

доповнюючи і посилюючи дію один одного. Терафлекс уповільнює темпи 

прогресування захворювання, перешкоджає деградацію хряща, попереджають 

розвиток запалення в інтактних суглобах, що дозволяє розглядати його в якості 

препаратів патогенетичного дії. Препарат призначався по 3 капсули на добу 

протягом перших 4 тижнів, потім по 2 капсули на добу. Тривалість прийому 

становила не менше 6 місяців.  

Як показали результати досліджень і досвід застосування, препарат 

Терафлекс можна розглядати не тільки як симптом-модифікуючий і структурно-

модифікуючий препарат, але і як засіб патогенетичної терапії в комплексному 

лікуванні хронічних артритів і артрозів СНЩС. 

 

DEVELOPMENT OF INFECTIOUS-INFLAMMATORY COMPLICATIONS 

IN THE ORAL CAVITY AFTER ORAL SURGERY 

BERNIK N. 

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine 

Infectious-inflammatory complications with surgery in the oral cavity remain an 

important issue of out-patient surgical dentistry. Causes provoking these complications 

can be of a biological (periodontal pathogenic bacteria and viruses), physical (injury), 


