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Реферат 
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ 
Иваницкая Е.С., Рыбалов О.В.,Скикевич М.Г. 
Ключевые слова: периферические поражения лицевого нерва, алгоритм обследования больных. 

В работе предложен алгоритм комплексного обследования пациентов с прозопопарезом в стадии 
остаточных явлений, который включал изучение особенностей клинического течения хронического 
поражения лицевого нерва с учетом локализации патологического процесса, исследование состояния 
иммунной системы и системы мозгового кровообращения, анализ электрофизиологических парамет-
ров работы периферического отдела нерва и нейронов головного мозга, определение стоматологиче-
ского и психоэмоционального статусов. Полученные результаты исследования позволяют разрабо-
тать патогенетически обоснованное лечение больных с периферическими поражениями лицевого не-
рва в стадии остаточных явлений. 

Summary 
COMPLEX INVESTIGATION OF  PATIENTS WITH CHRONIC PERIPHERAL INJURY OF FACIAL NERVE AS A BASIS FOR 
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT 
Ivanyts’ka O.S., Rybalov O.V., Skykevytch M.G. 
Key words: peripheral injury,  facial nerve, algorithm of patients’ investigation. 

The paper presents an algorithm for complex inspection of patients with prosoparesis at the stage of re-
siduals, which included the study of clinical course of facial nerve chronic injury, taking into account the local-
ization of the pathological process, the investigation of the immune system and cerebral circulation, the 
analysis of electrophysiological parameters of peripheral nerve and cerebral neurons, the evaluation of oral 
and emotional status. The results of the research allow us to develop pathogenetically justified treatment for 
patients with peripheral injures of facial nerve at the stage of residual.  

УДК 616.728. – 002 – 073 
Іваницький І.О., Ніколішин А.К., Петрушанко Т.О. 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗУБНОЇ ПАСТИ «СOLGATE 
SENSITIVE PRO-RELIEF» ТА ПРЕПАРАТУ «ГЛУФТОРЕД» У ЛІКУВАННІ ПІДВИЩЕНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ЗУБІВ 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» 
Порівняльний аналіз результатів застосування професійної зубної пасти «Colgate® Sensitive 
Pro-Relief™» та препарату для глибокого фторування «Глуфторед» у лікуванні пацієнтів із під-
вищеною чутливістю зубів засвідчив доцільність застосування пасти під час проведення проце-
дури ультразвукового чищення зубів та у пацієнтів із невираженою ГЗ. Щодо препарату «Глу-
фторед», то він продемонстрував кращу здатність забезпечувати пролонгований ефект усу-
нення симптомів підвищеної чутливості зубів навіть у пацієнтів із ГЗ тяжкого ступеня. 
Ключові слова: гіперчутливість зубів, «Colgate® Sensitive Pro-Relief™», Pro-Argin™-технологія, «Глуфторед», глибоке фторування. 

Робота виконана як фрагмент комплексної науково-дослідної теми «Патогенетичні підходи до методів лікування основних 
стоматологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження твердих тканин зубів, ендодонту, пародонту та 
СОПР» (номер державної реєстрації 0106U00964).  

У сучасній стоматології існує значний інтерес 
до проблеми гіперчутливості зубів (ГЗ), що по-
яснюється, передусім, значною розповсюдженіс-
тю даного патологічного стану. Дані наукових 
публікацій свідчать, що кількість людей, які 
страждають на підвищену чутливість зубів, дося-
гає 40-50% загальної кількості населення бага-

тьох розвинутих країн [1,7]. При цьому клінічні 
прояви цього захворювання, що значно знижу-
ють якість життя, не завжди вдається швидко, 
повністю та на тривалий час усунути [4,9].  

Виходячи з зазначеного, стає зрозумілим той 
факт, що на стоматологічному ринку постійно 
з’являються нові засоби для боротьби з ГЗ, які 
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мають різний склад та механізм дії. Але, на 
жаль, у деяких випадках досягти бажаного тера-
певтичного результату в повній мірі не вдається. 
Тому вибір оптимальних шляхів для усунення 
підвищеної чутливості зубів, які б максимально 
відповідали потребам як пацієнта, так і лікаря-
стоматолога, залишається актуальним завдан-
ням.  

Серед останніх пропозицій виробників стома-
тологічних засобів нашу увагу привернули такі 
десенситайзери, як професійна зубна паста 
«Colgate® Sensitive Pro-Relief™» (фірма 
«Colgate-Palmolive», USA) та препарат «Глуфто-
ред» (фірма «ВладМива», Росія). Ряд публікацій 
містять дані про відповідність професійної десе-
нситайзерної пасти «Colgate® Sensitive Pro-
Relief™», препарату «Глуфторед» вимогам, що 
пред’являються до сучасного засобу для усу-
нення підвищеної чутливості зубів, а саме: здат-
ні повністю усувати больові відчуття, мають 
пролонгований десенситайзерний ефект, безпе-
чні для пульпи зуба, не мають побічної дії, зручні 
у використанні та вигідно відрізняються своєю 
помірною ціною [2,3,10]. 

Мета дослідження 

Метою нашого дослідження було здійснення 
порівняльної оцінки клінічної ефективності за-
стосування професійної зубної пасти «Sensitive 
Pro-Relief™» та препарату для глибокого фтору-
вання твердих тканин зуба «Глуфторед» при лі-
куванні осіб із гіперчутливістю зубів різного сту-
пеня тяжкості.  

Об’єкти та методи обстеження 

Дослідження виконане на базі кафедри тера-
певтичної стоматології ВДНЗУ «Українська ме-
дична стоматологічна академія». Під нашим 
спостереженням перебувало 23 пацієнти з під-
вищеною чутливістю зубів. Для характеристики 
ступеня вираженості ГЗ та її генералізації вико-
ристовували індекси інтенсивності ГЗ (ІІГЗ) та 
розповсюдженості ГЗ (ІРГЗ), запропоновані Г.Б. 
Шторіною [8]. Для визначення ступеня вираже-
ності ГЗ проводили перевірку чутливості кожного 
зуба на дію різноманітних подразників. При цьо-
му керувались рекомендаціями Ю.А. Федорова 
[5], згідно з якими спочатку визначають реакцію 
зуба на термічні, потім на хімічні і, в останню 
чергу, на механічні (тактильні) подразники. В 
якості термічних подразників використовували 
холодну воду та воду, підігріту до 600С, хімічних 
– 40% розчин глюкози та 9% водний розчин оц-
тової кислоти, механічним подразником висту-
пав стоматологічний зонд. Для проведення тес-
тів щодо реагування зуба на низьку та високу 
температуру його ізолювали від слини валика-
ми, висушували, після цього до шийки зуба при-
кладали на 1 хвилину ватні шарики, змочені хо-
лодною або гарячою водою. Аналогічно діяли і 
при проведенні тестів для визначення реакції 
зуба на хімічні подразники. Реакцію зуба на так-

тильні подразники встановлювали за допомогою 
стоматологічного зонду, яким торкались до при-
шийкової ділянки зуба. У будь-якому випадку 
виникнення у пацієнта больових відчуттів протя-
гом декількох секунд розглядали як позитивну 
реакцію на ГЗ. 

Інтенсивність ГЗ для кожного зуба визначали 
за наступною шкалою: 0 балів – відсутність реа-
кції на температурні, хімічні та тактильні подраз-
ники; 1 бал – наявність чутливості до темпера-
турних подразників; 2 бали – наявність чутливо-
сті до температурних та хімічних подразників; 3 
бали – наявність чутливості до температурних, 
хімічних та тактильних подразників. Після об-
стеження таким чином всіх зубів розраховувався 
ІІГЗ за формулою: ІІГЗ=сума значень індексу ко-
жного зуба / кількість зубів із ГЗ. Значення індек-
су у межах від 1,0-1,5 балів відповідають ГЗ І 
ступеня, при показниках від 1,6 до 2,2 бала діаг-
ностується ГЗ ІІ ступеня, від 2,3 до 3 балів – ІІІ 
ступеня. 

ІРГЗ визначався у відсотках за наступною 
формулою: ІРГЗ=кількість зубів із ГЗ / кількість 
зубів у даного пацієнта × 100%. Значення ІРГЗ, 
коливаючись від 3,1 до 100%, зростає пропор-
ційно кількості зубів, що мають підвищену чут-
ливість до різних подразників. На цій підставі 
обмежена форма ГЗ діагностується при значен-
нях даного індексу від 3,1 до 25%, генералізова-
на ГЗ – при 26-100%. 

Комплексна оцінка чутливості твердих тканин 
зубів у пацієнтів із ГЗ здійснювалась нами до лі-
кування, через тиждень та 1 місяць після нього.  

Для визначення суб’єктивної реакції пацієнтів 
на проведення професійної гігієни зубів нами 
була запропонована шкала комфортності: 0 ба-
лів – неприємні відчуття відсутні; 1 бал – незна-
чний дискомфорт; 2 бали – значний диском-
форт; 3 бали – наявність больових відчуттів, що 
підтверджуються і мимовільними моторними ре-
акціями пацієнта (наприклад, відхилення голо-
ви), спрямованими на припинення чищення. 

Після клінічного обстеження хворі були роз-
поділені на дві групи (І група – 11 пацієнтів, ІІ – 
12 пацієнтів), що відповідали одна одній за стат-
тю, віком та клінічною картиною захворювання. 
Поділ на групи здійснювався залежно від засобу 
місцевої дії, що використовувався для зняття 
підвищеної чутливості зубів - професійна десен-
ситайзерна паста з Pro-Argin™ технологією 
«Colgate® Sensitive Pro-Relief™» (фірма 
«Colgate-Palmolive», USA) (І група) та препарат 
для глибокого фторування «Глуфторед» (фірми 
«ВладМива», Росія) (ІІ група).  

До складу професійної десенситизуючої пас-
ти «Sensitive Pro-Relief™» входить комплекс ар-
гініну і карбонату кальцію. Її терапевтична дія 
заснована на використанні властивостей аргініну 
– амінокислоти, яка бере участь у ряді важливих 
обмінних процесів в організмі людини. Аргінін, як 
одна із складових слини, приймає участь у за-
безпеченні її ремінералізуючого потенціалу. При 
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застосуванні пасти утворюються за його участю 
позитивно заряджені агломерати «аргінін-
карбонат кальцію», здатні при нейтральному 
значенні рН середовища порожнини рота осіда-
ти на негативно зарядженому дентині, утворюю-
чи шар, що блокує відкриті дентинні канальці не 
лише на поверхні, але й в їх глибині. Поряд з 
десенситайзерним ефектом паста має також 
властивість полірувати поверхню зуба, не змі-
нюючи її текстури та структури стоматологічних 
реставраційних матеріалів [11]. 

Препарат «Глуфторед» – це двокомпонент-
ний засіб для глибокого фторування твердих 
тканин зуба, до складу якого входять рідина, що 
містить іони фтору і міді, та суспензія – дрібно-
дисперсний гідроокис кальцію у дистильованій 
воді. В результаті їх взаємодії безпосередньо у 
дентинних канальцях і порах ушкодженої емалі 
утворюються мікрокристали фтористого кальцію, 
розміри яких менше 1 мікрона, завдяки чому до-
сягаються тривала ремінералізація та ефектив-
на герметизація твердих тканин зуба. Сполуки 
міді гарантують також помітний захист твердих 
тканин зуба від карієсогенних мікроорганізмів. 
Препарат не знижує адгезію та ретенцію плом-
бувальних матеріалів [3].  

Нанесення професійної пасти «Colgate® 
Sensitive Pro-Relief™» проводилося за допомо-
гою роторної чашки на низьких обертах не мен-
ше 3 секунд [6]. «Глуфторед» застосовували та-
ким чином: після просушування зубів струменем 
теплого повітря зубну поверхню обробляли ват-
ним тампоном, змоченим слабокислим розчином 
фтористого силікату магнію (рідина блакитного 
кольору), через хвилину видаляли тампоном 
надлишок рідини і за допомогою нового тампона 
наносили суспензію. Через хвилину-півтори да-
вали пацієнтам прополоскати водою порожнину 
рота. 

Обробка обома десенситайзерами здійсню-
валась до та після проведення професійного 
чищення зубів на ультразвуковому апараті 
Woodpecker EMS Dental Ultrasonic Piezo Scaler 
UDS P. 

Місцеве лікування пацієнтів обох клінічних 
груп включало також інші заходи із санації поро-
жнини рота. Обов’язковими були рекомендації 
щодо індивідуальної гігієни порожнин рота. При-
значалось використання однакових зубних щіток 
типу sensitive із щетиною м’якого ступеня жорст-
кості. Чищення зубів пацієнти повинні були про-
водити двічі на день після прийому їжі. Надава-
лись також пацієнтам рекомендації і щодо пев-
них змін у структурі харчування та особливостей 
вживання деяких продуктів, а саме - зменшення 
споживання кислих фруктів, соків, газованих на-
поїв. У випадках прийому зазначених продуктів 
після їх споживання рекомендували не чистити 
зуби, а ополіскувати порожнину рота водою або, 
якщо є можливість, потримати у порожнині рота 
молоко або маленький шматочок сиру. Свіжо-
приготовлені та цитрусові соки, а також газовані 

напої рекомендували пити швидко або через со-
ломинку. 

Результати та їх обговорення 
Всі 23 пацієнти, які перебували під нашим 

спостереженням, скаржились на больові відчут-
тя при вживанні холодної, кислої, рідше гарячої 
та солодкої їжі, а також при вдиханні холодного 
повітря, чищенні зубів. Причому біль припинявся 
після усунення дії подразника. На основі визна-
чення ІРГЗ, що коливався у пацієнтів у межах 
від 15,2% до 61,4%, використовуючи класифіка-
цію Г.Б.Шторіної, у 14 хворих (61%) було вста-
новлено генералізовану форму підвищеної чут-
ливості зубів, у решти 9 (39%) – обмежену. 

Одночасно із визначенням рівня розповсю-
дженості ГЗ нами встановлювався також ступінь 
її вираженості. Характеризуючи показники інтен-
сивності ГЗ у наших пацієнтів, слід відмітити, що 
серед них переважали особи з ГЗ ІІ та ІІІ ступе-
ня. Так, у 12 хворих (52,1%) більшість зубів із 
підвищеною чутливістю реагувала на дію темпе-
ратурних та хімічних подразників, а середнє 
значення ІІГЗ становило 2,1±0,06 балів. На цій 
підставі у них діагностовано ГЗ ІІ ступеня. Пере-
віркою чутливості зубів у 7 осіб (30,3%) було 
встановлено підвищення її рівня на частині зубів 
у відповідь на вплив не лише термічних та хіміч-
них, але й тактильних подразників. Середній по-
казник ІІГЗ у таких пацієнтів дорівнював 2,6±0,04 
балів. Це дозволило зафіксувати у них ГЗ ІІІ сту-
пеня тяжкості. У значно меншої кількості хворих 
(4 особи – 17,4%) була виявлена підвищена чут-
ливість зубів переважно на дію лише темпера-
турних подразників. ІІГЗ у цієї категорії хворих в 
середньому складав 1,4±0,03 балів, що відпові-
дає ГЗ І ступеня. 

У І-й клінічній групі, яка складалась із 11 паці-
єнтів, в якості місцевого засобу, що використо-
вувався для ліквідації гіперчутливості зубів, за-
стосовувалась професійна зубна паста 
«Colgate® Sensitive Pro-Relief™». За тяжкістю 
захворювання пацієнти, що входили до цієї гру-
пи, розподілились наступним чином: у 2 осіб 
(18%) до початку лікування було діагностовано 
ГЗ І ступеня, у 6 пацієнтів (55%) – ГЗ ІІ ступеня, 
у 3 хворих (27%) – ГЗ ІІІ ступеня. 

Обробка пастою на основі Pro-Argin™ техно-
логії забезпечила ефективне зниження непри-
ємних відчуттів під час проведення ультразвуко-
вого чищення зубів. Так, 8 пацієнтів (72%) вка-
зали на відсутність неприємних відчуттів при 
проведенні професійної гігієни, а 3 особи (28%) 
вважали, що ця процедура викликала у них не-
значний дискомфорт. Таким чином, середнє 
значення комфортності проведення ультразву-
кового чищення зубів у І клінічній групі станови-
ло 0,27 балів. 

Комплексна оцінка чутливості твердих тканин 
зубів через 1 тиждень після застосування пасти 
«Colgate® Sensitive Pro-Relief™» показала зме-
ншення розповсюдженості ГЗ, про що свідчило 
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зниження відповідного індексу. Повністю усуну-
тою виявилась ГЗ у тих пацієнтів, у яких до ліку-
вання був визначений її І та ІІ ступінь. ІРГЗ у цих 
хворих знизився до 0%. Щодо хворих із ГЗ ІІІ 
ступеня, то цей індекс в середньому знизився до 
8,5±0,14% у порівнянні з 42,7±1,62% до лікуван-
ня. Через 1 місяць показники розповсюдженості 
ГЗ зазнали змін порівняно з результатами попе-
реднього обстеження в основному за рахунок 
пацієнтів із ГЗ ІІІ ступеня. Так, якщо у хворих із 
ГЗ І ступеня значення ІРГЗ залишилось незмін-
ним, а у пацієнтів із ІІ ступеня спостерігалось не-
значне підвищення ІРГЗ в середньому до 
5,4±0,25%, то в осіб із ГЗ ІІІ ступеня цей індекс 
зріс в середньому до 11,3±0,27%. 

Дослідження через 1 тиждень зафіксувало 
зниження ІІГЗ у пацієнтів із ГЗ різних ступенів 
тяжкості. Проте повністю ліквідованою гіперчут-
ливість зубів виявилась лише у хворих із ГЗ І та 
ІІ ступеня. Середнє значення даного індексу в 
осіб із ГЗ ІІІ ступеня склало 1,4±0,02 балів. Че-
рез 1 місяць у пацієнтів із ГЗ ІІ ступеня відбулось 
незначне підвищення показників ІІГЗ порівняно 
із результатами попереднього обстеження до 
1,2±0,03. У хворих же із ГЗ ІІІ ступеня спостері-
галось достатньо відчутне підвищення цього ін-
дексу в середньому з 1,4±0,02 до 2,2±0,04 балів. 

Ефективність використання з метою усунення 
підвищеної чутливості зубів препарату місцевої 
дії «Глуфторед» визначалась за результатами 
обстежень 12 пацієнтів. Ця група включала в се-
бе 2 хворих (17%) із ГЗ І ступеня, 7 осіб (58%) із 
ГЗ ІІ ступеня та 3 пацієнтів (25%) із ГЗ ІІІ ступе-
ню. 

Обробка препаратом для глибокого фтору-
вання «Глуфторед» забезпечила достатнє зни-
ження неприємних відчуттів під час проведення 
ультразвукового чищення зубів, однак результа-
ти їх виявились дещо іншими, ніж у пацієнтів І 
групи. Так, 7 пацієнтів (58%) вказали на відсут-
ність неприємних відчуттів при проведенні про-
фесійної гігієни, 4 хворих (33%) вважали, що ця 
процедура викликала у них незначний диском-
форт, а 1 особа (9%) навіть відзначила наяв-
ність значних неприємних відчуттів. Таким чи-
ном, середнє значення комфортності проведен-
ня ультразвукового чищення зубів у ІІ клінічній 
групі становило 0,5 балів. 

Результати комплексної оцінки чутливості 
твердих тканин зубів після проведеного лікуван-
ня препаратом «Глуфторед» виявились наступ-
ними. Через 1 тиждень було встановлено, що у 
пацієнтів із ГЗ І та ІІ ступеня відбулось повне 
усунення ознак підвищеної чутливості зубів, на 
що вказувало зниження ІРГЗ до 0%. У хворих із 
ГЗ ІІІ ступеня також спостерігалось значне зме-
ншення даного індексу. Його значення станови-
ло в середньому 5,3±0,13%. Через 1 місяць було 
зафіксовано збереження на попередньому рівні 
ІРГЗ у пацієнтів із ГЗ всіх ступенів тяжкості. 

Комплексна оцінка чутливості твердих тканин 
зубів виявила деякі зміни в інтенсивності ГЗ вна-

слідок проведеної терапії. Дослідженням через 1 
тиждень було встановлено значне зниження ІІГЗ 
у пацієнтів із ГЗ різних ступенів тяжкості. При 
цьому у хворих із ГЗ І та ІІ ступеня гіперестезія 
зубів була усунута повністю, у пацієнтів із ГЗ ІІІ 
ступеня цей індекс в середньому знизився від-
повідно до 0,8±0,02 балів. Через 1 місяць серед-
ні значення ІІГЗ у пацієнтів із ГЗ І та ІІ ступеня 
залишився на рівні попереднього обстеження. У 
хворих же із ГЗ ІІІ ступеня спостерігалось незна-
чне підвищення цього індексу в середньому до 
1,1±0,03 балів. 

Таким чином, результати клінічної апробації 
професійної десенситайзерної пасти «Colgate® 
Sensitive Pro-Relief™» з Pro-Argin™ технологією 
та препарату для глибокого фторування «Глуф-
торед» засвідчили досить високу клінічну ефек-
тивність їх застосування. Виявлено кращі ре-
зультати застосування десенситайзерної пасти 
під час проведення процедури ультразвукового 
чищення зубів та у пацієнтів із невираженою ГЗ. 
Стосовно препарату «Глуфторед» слід відміти-
ти, що завдяки наявності мінералізуючих влас-
тивостей, констатовано кращу здатність забез-
печувати пролонгований ефект усунення симп-
томів підвищеної чутливості зубів, навіть у паці-
єнтів із ІІ та ІІІ ступенями захворювання. Перс-
пективним в плані подальших наукових спосте-
режень є вивчення можливостей їх поєднаного 
використання у лікуванні пацієнтів із патологіч-
ною чутливістю зубів. 
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Реферат 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ «СOLGATE 
SENSITIVE PRO-RELIEF» И ПРЕПАРАТА «ГЛУФТОРЕД» В ЛЕЧЕНИИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ  
Иваницкий И.А. Николишин А.К., Петрушанко Т.А. 
Ключевые слова: гиперчувствительность зубов, «Colgate® Sensitive Pro-Relief™», Pro-Argin™-технологія, «Глуфторед», 
глубокое фторирование. 

Сравнительный анализ результатов применения профессиональной зубной пасты «Colgate® 
Sensitive Pro-Relief™» и препарата для глубокого фторирования «Глуфторед» при лечении пациентов 
с повышенной чувствительностью зубов засвидетельствовало целесообразность применения пасты 
до проведения процедуры ультразвуковой чистки зубов и у пациентов с невыраженной ГЗ. Относи-
тельно препарата «Глуфторед», то он продемонстрировал лучшую способность обеспечивать про-
лонгированный эффект устранения симптомов повышенной чувствительности зубов даже у пациен-
тов с ГЗ тяжелой степени тяжести. 

Summary 
COMPARISON OF CLINICAL APPLICATION OF PROFESSIONAL TOOTHPASTE «COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF» AND 
MEDICINE "GLUFTORED" FOR THE TREATMENT OF TOOTH HYPERSENSITIVITY 
Ivanytskiy I.O., Nikolyshyn A.K., Petrushanko T.O.  
Key words: dental hypersensitivity, «Colgate ® Sensitive Pro-Relief ™», Pro-Argin ™-technology, "Gluftored" , deep fluoridation. 

Comparative analysis of the results obtained after the application of professional toothpaste «Colgate ® 
Sensitive Pro-Relief ™» and preparation for deep fluoridation "Gluftored" for the treatment of patients with 
sensitive teeth  has testified the appropriateness of the toothpaste using prior to the ultrasonic cleaning of 
the teeth in patients with unexpressed teeth hypersensitivity. As for the medicine "Gluftored," it has demon-
strated the best ability to provide the prolonged effect in eliminating symptoms of tooth sensitivity even in pa-
tients with severe teeth hypersensitivity.  

УДК 616.314 – 008.8: [616.98:578.828] 
Іленко Н.В. 
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СТОМАТОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ТА БІОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОТОВОЇ  
РІДИНИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ОСІБ 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава 
У дослідженні, що проводилося, метою стало встановлення та вивчення характеристик взаємо-
зв’язків показників стоматологічного статусу ВІЛ-інфікованих та біофізичних параметрів їх 
ротової рідини. Було обстежено 37 ВІЛ-інфікованих осіб віком 23-46 років. З них 21 особі (І – до-
слідна група) проводилося загальноприйняте клінічне обстеження порожнини рота з визначен-
ням індексів КПВ, гігієнічного індексу (ГІ) за J.C.Green, J.R.Vermillion, РМА в модифікації Parma, 
пародонтального індексу (ПІ) за Ramfjord, КПІ за Леусом, проби Писарєва-Шиллера, йодного чис-
ла Свракова та індексу кровоточивості за H.P.Muhlemann. Додатково проводили ТЕР-тест. За 
аналогічної схемою обстежили 15 осіб віком 26-46 років, що не інфіковані ВІЛ (ІІ – контрольна 
група). Зміни ротової рідини оцінювали усім 37 ВІЛ-позитивним пацієнтам, але за контрольні 
були обрані значення норми для кожного досліджуваного параметру. Вивчали поверхневий натяг, 
в’язкість, буферну ємність, мінералізуючий потенціал та показник кристалоутворення. 
Отримані результати дозволяють зробити висновки про високу поширеність уражень твердих 
тканин зубів та тканин пародонта у ВІЛ-позитивних пацієнтів. Клінічна картина одонтопа-
лології та хвороб пародонта має ряд особливостей, що частково обумовлені змінами біофізичних 
параметрів ротової рідини.  
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Проблема ВІЛ/СНІД, яка протягом останніх 30 

років залучає широкі маси людського суспільст-
ва, виявилася настільки багатогранною, що за-
чепила практично всі сфери діяльності людини, 
відобразилася на багатьох факторах розвитку 
міжнародних відносин, змусила людей змінити 
своє ставлення до оточуючих, консолідуватися 

на ґрунті попередження поширення епідемії [1]. 
Основним аспектом цієї проблеми є медич-

ний, адже люди зі статусом ВІЛ, так само як і 
здорове населення, мають першочергові елеме-
нтарні потреби, однією з яких є надання повно-
цінної медичної допомоги [2]. Але часто через 
недостатню обізнаність лікарів чи низький рівень 
їх забезпечення засобами індивідуального захи-


