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Таким чином, у лікуванні пацієнтів із ЗЩА, 
ускладненими СФЗ, важливе значення має ком-
плексний підхід, що виявляє зв’язок біологічного, 
апаратурного, хірургічного і протетичного мето-
дів. При плануванні ортодонтичного лікування 
пацієнтів із СФЗ слід застосовувати розробле-
ний алгоритм лікування.  
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В статье проанализированы современные методы лечения зубочелюстных аномалий, осложнен-
ных скученностью фронтальных зубов. При лечении пациентов рекомендуется применять разрабо-
танный алгоритм. 
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Стрімкий ритм життя, стресові ситуації, знач-
не споживання продуктів харчування, що містять 
велику кількість вуглеводів та кислот, застосу-
вання високоабразивних зубних паст і як наслі-
док – зростання частоти некаріозних уражень 
зубів у загальній структурі стоматологічних за-
хворювань, невпинне збільшення хворих з пато-
логією пародонта. В переважній більшості випа-
дків ці стани супроводжуються гіперестезією 
твердих тканин зубів [1,2]. 

Сучасну художню реставраційну стоматоло-
гію, для якої все більшого значення набуває ес-

тетична складова, важко уявити без використан-
ня адгезивних систем та відбілювання зубів. Ти-
повим ускладненням при цьому також є виник-
нення гіперчутливості твердих тканин [4].  

Актуальність проблеми гіперчутливості емалі 
і дентину зумовлюється тим, що незважаючи на 
різноманітні методи, які використовуються для 
лікування цієї патології, досягти стійкого позити-
вного результату вдається не завжди. Це під-
креслює не лише медичну, але й соціальну зна-
чущість даної проблеми. Особливо актуальним є 
питання підбору препаратів, способів їх застосу-
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вання на етапах лікування. 
Мета нашого дослідження 

Оцінка клінічної ефективності застосування 
препарату «Глуфторед» для лікування пацієнтів 
з гіперчутливістю зубів та на етапах лікування 
карієсу. 

Об’єкти та методи дослідження 
 Оцінка клінічної ефективності препарату 

«Глуфторед» нами була проведена при лікуван-
ні 58 пацієнтів з підвищеної чутливістю твердих 
тканин зуба віком від 15 до 57 років. 

Діагноз гіперестезії твердих тканин зубів 
встановлювали за даними опитування та ре-
зультатами об’єктивного обстеження. У спеціа-
льно розробленій анкеті фіксували скарги паціє-
нтів, анамнез захворювання та життя, відмічали 
наявність супутніх патологій, шкідливі звички, 
дані про гігієну порожнини рота. Для об’єктивної 
оцінки ступеню вираженості гіперестезії твердих 
тканин зубів проводили дослідження реакції тка-
нин зуба на механічне подразнення (зондуван-
ня), температурний подразник (холодна вода) та 
дію повітряного потоку упродовж 5 сек.  

Лікування гіперестезії твердих тканин зубів 
проводили за допомогою препарату «Глуфто-
ред» (ВладМиВа) за схемою, рекомендованою 
виробником. 

У комплект цього препарату входять рідина й 
суспензія. Рідина-розчин блакитного кольору, 
що містить іони міді й фтору. Суспензія - висо-
кодисперсний гідроокис кальцію в дистильованій 
воді з додаванням стабілізатора.  

Принципова відмінність глибокого фторуван-
ня полягає в тім, що кристалики Са2 мають ве-
личину всього 50нм. Завдяки цьому вони добре 
проникають у пори емалі та дентинні канальні 
діаметром 100нм, створюючи в них концентра-
цію іонів фтору приблизно в 5 разів вищу, ніж 
фтористого кальцію, що утворюється при нане-
сенні простих фторидів (Na). Тому сумарна кон-
центрація фтору в розчині відповідно до реакції 
в 10 разів перевищує концентрацію фтору, оде-
ржуваного іншими способами. Мікрокристали 
фторидів, занурені у гель кремнієвої кислоти й 
тим самим захищені від механічного впливу, 
створюють оптимальне середовище іонів фтору, 
які в сукупності з мінеральними солями слини 
забезпечують довгострокову ремінералізацію, 
підсилюючи її. Наявність іонів міді сприяє захис-
ту від мікроорганізмів завдяки лужному фториду 
міді (Cu(OH)F). При глибокому фторуванні не 
відбувається ушкодження мінеральної субстанції 
зуба, тому що з нього не видаляється кальцій 
[3].  

Для обґрунтування доцільності застосування 
препарату при лікуванні карієсу нами проведено 
виготовлення, макро- та мікроскопічна оцінка по-
здовжніх шліфів зубів, які після препарування 

були оброблені препаратом «Глуфторед» 
На зубах верхньої та нижньої щелеп ураже-

них карієсом, (треті моляри), людей віком від 20 
до 35 років, які видаляли за ортодонтичними по-
казаннями, проводили препарування та обробку 
відпрепарованої порожнини препаратом «Глуф-
торед». Потім зуб видаляли та з кожного зразка 
виготовляли по 2 повздовжніх шліфи.  

Результати дослідження 
 Найчастіше пацієнти відчували болючу реа-

кцію в результаті вживання цитрусових, під час 
чищення зубів і від температурних подразників. 
Характер інтенсивності больової реакції варію-
вав від помірного дискомфорту до гострої болю-
чої реакції, яка завдавала страждання пацієнто-
ві. Усього 18 осіб зверталися за допомогою до 
стоматолога з приводу цих скарг. Ефект від про-
веденого раніше лікування тривав не більше 3 
місяців або його не було зовсім. 

Аналізуючи дані анамнезу, нами було вста-
новлено, що більшість пацієнтів з підвищеною 
чутливістю зубів мають супутню патологію (за-
хворювання шлунково-кишкового тракту – 25, 
серцево-судинної системи – 11, ендокринна па-
тологія – 7). Опитування пацієнтів з приводу до-
тримання ними гігієни порожнини рота засвідчи-
ло, що 31 пацієнт використає вертикальні рухи 
при чищенні зубів, 16 – користуються твердою 
зубною щіткою, 14 пацієнтів вказували на засто-
сування відбілюючих паст та систем домашньо-
го відбілювання, тільки 2 пацієнта застосовували 
зубну пасту, що знижує чутливість твердих тка-
нин. 

Проведені нами клінічні дослідження лікуван-
ня гіперчутливості зубів за допомогою препарату 
«Глуфторед» (ВладМиВа) засвідчили, що вже 
через 10 хвилин після його застосування у 
73,6% хворих відзначили повну відсутність бо-
льових відчуттів при впливі холодною водою, 
26,4% – відмітили зниження чутливості на тем-
пературний подразник. При зондуванні твердих 
тканин виявлена відсутність реакції в 54,6% па-
цієнтів, зниження больової чутливості відзначи-
ли 45,4% хворих. При дії повітряним потоком у 
41,2% пацієнтів повністю зникла чутливість до 
зазначеного подразника, у 58,8% хворих відмі-
тили зниження болю. 

Повторний огляд хворих було проведено че-
рез 7 днів. В його ході у 91,8% пацієнтів було 
встановлено повну відсутність больових відчут-
тів на дію температурного подразника, у 8,2% – 
значне зниження чутливості. При дії тактильного 
подразника була зафіксована у 72,7% пацієнтів 
відсутність больових відчуттів, у 27,3% – збере-
ження незначної чутливості. Відсутність болісної 
реакції твердих тканин на повітряний потік було 
відзначено в 66,4% пацієнтів, на збереження де-
якої чутливості вказали 33,6% хворих. 
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Рис. 1. Макроскопічна картина коронкової зуба  
частини після препарування зуба  

оброблена препаратом «Глуфторед» 

 

Рис. 2. Ділянка порушення зони адгезії  
з пломбувальним матеріалом. 

 
В результаті проведених макро- та мікроско-

пічних досліджень поздовжніх шліфів зубів ви-
значається відпрепарована нами порожнина, 
поверхня якої покрита мікрокристалами фтори-
дів та гелем кремнієвої кислоти й тим самим за-
хищена від механічного впливу, які створюють 
оптимальне середовище іонів фтору, що в суку-
пності з мінеральними солями слини забезпечу-
ює довгострокову ремінералізацію.  

Слід зазначити, що вплив запропонованої 
нами методики фторування на якість адгезії на-
ми не вивчалася, але вважаємо за доцільне 
проводити фторування на етапі кінцевої обробки 
пломби. 

Висновок 

Отримані нами результати дозволяють зро-
бити висновок про те, що препарат «Глуфторед» 
є ефективним засобом для зниження чутливості 
твердих тканин зуба. Проведений аналіз клініч-
них результатів дії препарату «Глуфторед» на 
зміну характеру підвищеної чутливості твердих 
тканин свідчить про його високу ефективність по 
відношенню до подразників. 

Доцільність використання препарату «Глуф-

торед» (ВладМиВа) як ефективного засобу ліку-
вання гіперчутливості твердих тканин зуба пояс-
нюється також тим, що він не містить токсичних 
речовин, не змінює колір зубу, не викликає по-
дразнення навколишніх тканин, не потребує 
протравлювання дентину та активації світлом, 
зручний у застосуванні.  

Отримані нами результати макро- та мікро-
скопічних досліджень дають можливість рекоме-
ндувати застосування даної методики на етапі 
кінцевої обробки пломби. 

Перспективи подальших досліджень. В пода-
льшому планується вивчити вплив нашої мето-
дики глибокого фторування на якість адгезії. 
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Реферат 
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ГЛУФТОРЕД» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ГИПЕРЕСТЕЗИЕЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И НА ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА 
Иваницкий И.О., Гасюк Н.В., Попович И.Ю. 
Ключевые слова: гиперестезия, фторирование, адгезия, шлифы. 

Современную художественную реставрационную стоматологию, для которой большое значение 
приобретает эстетическая составная, сложно представить без использования адгезивных систем. 
Полученные нами результаты дают возможность рекомендовать применение данной методики после 
завершения окончательной обработки пломбы. 

Summary 
GROUNDS FOR APPLICATION OF  «GLUFTORED» PREPARATION  FOR PATIENTS WITH DENTAL HARD TISSUES 
HYPERSENSITIVITY AND  ON STAGE OF CARIES TREATMENT 
Ivanitskiy I.A., Gasyuk N.V., Popovich I.Yu. 
Key words: hyperesthesia, fluoridation, adhesion, shlif. 

Aesthetic component is very important in the modern art of restorative dentistry. For any restorations we 
use adhesive systems. Our results make it possible to recommend the use of this technique at the final stage 
of  filling process. 

 


