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Актуальність дослідження    
В останні десѐтиріччѐ 

особливе значеннѐ набула 
проблема остеопорозу – 
системного захворяваннѐ, ѐке 
характеризуютьсѐ зменшеннѐм 
кісткової маси та мікрост-
руктурними ушкоджен-нѐми 
кісткової тканини *8+. Серед 
ускладнень остеопорозу 
розрізнѐять деструктивні процеси 
в тканинах пародонта, що 
призводѐть до розвитку 
генералізованого пародонтиту, 
резорбції альвеолѐрної кістки, 
втрати зубів *1,6+. Ремоделяваннѐ 
кісткової тканини регуляютьсѐ 
системними і локальними 
чинниками, ѐкі впливаять на її 
метаболізм. Системні чинники, до 
ѐких належать паратгормон, 
кальцитонін, кальцитріол, 
глякокортикоїди, естрогени й 
андрогени, вітамін D та його 
метаболіти, беруть безпосередня 
участь у гомеостазі кальція. 
Локальні чинники, такі ѐк 
цитокіни (ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α) і 
простагландини, фактори росту і 
диференціяваннѐ маять вплив на 
системні чинники *2,4+.   

Відомо, що застосуваннѐ 
препаратів кальція в 
комплексному лікуванні хворих 
на генералізований пародонтит 
сприѐю встановлення позитив-
ного кісткового балансу, знижен-
ня інтенсивності процесів обміну 
у кістковій тканині, перешкоджаю 
втраті кальція з кісткової тканини 
пародонта *3+. Призначеннѐ 
препаратів кальція в поюднанні з 
кальцитріолом (активним метабо-
літом вітаміну Д3) посиляю 
абсорбція кальція в шлунково- 

кишковому тракті до 75% його 
кількості, що надходить із 
продуктами харчуваннѐ. 
Використаннѐ кальцитріолу 
стимуляю функція остеобластів, 
знижую темпи кісткової резорбції, 
нормалізую процеси кісткового 
ремоделяваннѐ і припинѐю 
втрати кальція з кісток *5+. Тому в 
комплексному лікуванні хворих 
на генералізований пародонтит 
показано призначеннѐ препаратів 
кальція в поюднанні з вітаміном 
D3 [7].   

Оскільки одним із симптомів 
захворявань пародонта ю 
системна гіперестезіѐ, метою 
нашої роботи було підвищеннѐ 
ефективності комплексного 
лікуваннѐ хворих на хронічний 
генералізований пародонтит І та ІІ 
ступенів тѐжкості та паціюнтів із 
гіперчутливістя зубів (ГЗ) шлѐхом 
вкляченнѐ до схем лікуваннѐ 
препаратів кальція ІІІ поколіннѐ.  

Об’єкти та методи 
дослідження   

У клінічних дослідженнѐх 
взѐли участь 36 хворих на 
генералізований пародонтит (ГП) І 
та ІІ ступенів тѐжкості із 
поюднаним перебігом хронічного 
холециститу (ХХ) і панкреатиту 
(ХП) віком від 17 до 64 років, ѐкі 
перебували на лікуванні в 
обласному гастроентероло-
гічному центрі м. Полтави, а 
також 75 паціюнтів із підвищеноя 
чутливістя зубів віком від 20 до 
56 років. Контрольні групи склали 
20 практично здорових осіб 
аналогічного віку з відсутністя 
патологічних змін у тканинах 
пародонта.   

Обстеженнѐ хворих на гене- 

ралізований пародонтит охопля-
вало загальноприйнѐті клінічні 
методи. При дослідженні 
пародонтального статусу викорис-
товували об’юктивні критерії: пробу 
Шіллера-Писарева, індекс РМА за 
Parma (1960), пародонтальний 
індекс за Russel (1956), вакуумну 
пробу В.І. Кулаженка (1960), 
термометрія ѐсенних сосочків, 
ортопантомографія щелеп. Стан 
гігіюни порожнини рота оцінявали 
за допомогоя індексу Гріна-
Вермільона (1964). Діагноз 
установлявали за класифікаціюя 
захворявань пародонта М.Ф. 
Данилевського (1994). Лабораторні 
дослідженнѐ: швидкий уреазний 
тест біоптатів ѐсен (URE-Hp тест 
виробництва «Lachema», Чехіѐ), 
вивченнѐ інтегральних гемато-
логічних індексів (Ж.Г. Мустафіна, 
1999), визначеннѐ активності 
лізоциму ротової рідини (В.Г. 
Дорофейчук, 1969), мікробіологічне 
дослідженнѐ вмісту пародонтальних 
кишень (метод посіву питної води за 
ДСТ 2874-82/99 у модифікації О.В. 
Ганчо та співав., 2005), 
молекулѐрногенетичне 
дослідженнѐ особливостей складу 5 
основних пародонтопатогенів (ООО 
НПФ „ГенТех”, Росіѐ).  

Клініко-лабораторне дослід-
женнѐ паціюнтів із гіперчутливістя 
зубів, ѐке проводили за 
загальноприйнѐтоя схемоя, також 
вклячало індекси інтенсивності 
гіперчутливості зубів (ІІГЗ) та 
розповсядженості гіперчутливості 
зубів (ІРГЗ), запропоновані Г.Б. 
Шторіноя (1996); також 
використовували модифіковану 
нами візуально-аналогову шкалу 
виміряваннѐ інтенсивності боля, 
запропоновану Г.Ф. Білоклицькоя 
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(1996). З метоя оцінки 
мінералізації твердих тканин зубів 
застосовували електрометричний 
метод дослідженнѐ, ѐкий полѐгаю 
у виміряванні величини 
мікроструму, що проходить через 
них (апарат «Дентест» «GEOSOFT 
DENT», Росіѐ). Длѐ виѐвленнѐ 
структурних особливостей 
поверхні зубів із гіперчутливістя 
використовували розроблена 
нами методику вітального 
електронно-мікроскопічного 
вивченнѐ рельюфу зубної поверхні 
(трансмісійний електронний 
мікроскоп «ЕМВ-100 Л», Росіѐ. 
Уміст кальція в ротовій рідині 
визначали фотоколориметричним 
методом («КФК-2», Росіѐ). 
Мінералізуячий потенціал слини 
визначали, досліджуячи за 
допомогоя мікроскопа («МБС-9», 
Росіѐ) картину її мікрокрис-
талізації, використовуячи мето-
дику Х.М. Сайфулліної та А.Р. 
Поздююва (1991). Важливоя 
складовоя клінічного обстеженнѐ 
хворих із ГЗ була оцінка їхнього 
психоемоційного стану за 
допомогоя «Опитувальника 
самооцінки станів психічної 
активації, інтересу, емоційного 
тонусу, напруженнѐ та 
комфортності», розробленого 
Н.А. Курганським, Т.А. Немчиним 
(1990).  

Статистичну обробку 
отриманих абсолятних величин 
проводили з використаннѐм t-
критерія Ст’ядента. Дані в групах 
мали нормальний розподіл.  

Результати дослідження та їх 
обговорення  

Лікуваннѐ хворих на ГП із 
поюднаним перебігом ХХ і ХП 
проводили з використаннѐм 
рослинного антисептика 
„Тимсал”, антибіотика „Цифран 
СТ”, синбіотика „Йогурт” та 
остеотропного препарату 
„Кальцемін” (патент України на 
корисну модель № 28573. МПК 
(2006) А61К6/00. Спосіб лікуваннѐ 
генералізованого пародонтиту / 
Мошель Т.М., Ніколішин А.К. – 

№ u 200709854; заѐвл. 03.09.07; 
опубл. 10.12.07, Бял. № 20).   

У ролі остеоторопної терапії 
використовували кальціювмісний 
препарат „Кальцемін” («Health 
Life»), кожна таблетка ѐкого 
містить 842 мг кальція цитрату, 
202 мг кальція карбонату (250 мг 
елементарного кальція), 50 МЕ 
вітаміну D, 2 мг цинку, 0,5 мг 
марганця, 50 мкг бору. Препарат 
містить фізіологічні дози кальція і 
не спричиняю гіперкальціюмія.  

Кальція цитрат знижую ризик 
утвореннѐ конкрементів у 
сечовивідних шлѐхах, зменшую 
підвищену секреція парат-
гормону і засвояютьсѐ незалежно 
від функціонального стану 
шлунково-кишкового тракту. 
Мікроелементи, що входѐть до 
складу «Кальцеміну», сприѐтливо 
діять на метаболізм кісткової та 
хрѐщової тканин. Так, цинк 
забезпечую активність понад 200 
ферментів, в тому числі і лужної 
фосфатази. Мідь бере участь у 
синтезі колагену й еластину, що 
перешкоджаю демінералізації 
кісток. Марганець нормалізую 
синтез глікозаміногліканів, ѐкі 
необхідні длѐ формуваннѐ 
кісткової і хрѐщової тканин. Бор 
регуляю активність паратиреоїд-
ного гормону, відповідального за 
обмін кальція, магнія, фосфору. 
Такий склад «Кальцеміну» 
забезпечую біодоступність 
кальція і підвищеннѐ ефек-
тивності лікуваннѐ *3+.  

Лікуваннѐ хворих із 
підвищеноя чутливістя зубів 
передбачаю використаннѐ мето-
дики глибокого фторуваннѐ за 
допомогоя препарату «Глуф-
торед» («ВладМива») та призна-
ченнѐ препарату длѐ нормалізації 
мінерального обміну в організмі 
«Кальцій-Д3 Нікомед», що 
створяю сприѐтливі умови длѐ 
відновленнѐ фізіологічної рівно-
ваги процесів де- та реміне-
ралізації емалі та дентину, тому 
рекомендуютьсѐ вклячати його до 
лікувально- реабілітаційного 

комплексу паціюнтів із 
гіперчутливістя зубів по 1 таблетці 
за добу протѐгом 20 днів двічі за 
рік (патент України на корисну 
модель №39503).  

За результатами досліджень 
установлено, що лікуваннѐ хворих 
на ГП із поюднаним перебігом ХХ і 
ХП із застосуваннѐм остеотропного 
препарату „Кальцемін” дозволило 
скоротити терміни відвідувань у 
1,3 разу. 

 Післѐ курсу лікуваннѐ у всіх 
хворих основної групи виѐвлено 
блідорожевий колір ѐсен, 
відсутність кровоточивості, 
відсутність зубних відкладень та 
значне зменшеннѐ рухомості зубів. 
Глибина пародонтальних кишень 
зменшиласѐ в 1,28 разу (р<0,001) і 
залишаласѐ стабільноя через 6 
(р<0,01) та 12 (р<0,01) місѐців.  

 Під впливом запропонова-
ного нами способу лікуваннѐ ГП 
також спостерігаласѐ сприѐтлива 
динаміка параклінічних показ-
ників.   

ГІ за Гріном-Вермільоном 
безпосередньо післѐ курсу 
лікуваннѐ зменшивсѐ в 2,95 разу 
(2,46±0,11 балів до лікуваннѐ 
проти 0,49±0,06 балів – післѐ 
нього, р<0,001). Через 6 місѐців 
спостережень у хворих основної 
групи ГІ підвищивсѐ до 1,02±0,05 
балів відносно результатів до 
лікуваннѐ (р<0,001), а через 12 
місѐців – до 1,01±0,12 балів 
(р<0,001).  

 Індекс РМА у хворих основної 
групи зменшивсѐ у 29,5 разу (від 
43,08±3,26 % до 1,46±0,27 %, 
р<0,001). Через 6 та 12 місѐців 
спостережень індекс РМА дещо 
збільшивсѐ, але мав достовірну 
відмінність відносно показників до 
лікуваннѐ (10,29±0,96 %, р<0,01 та 
12,40±0,88%, р<0,01).   

Показник індексу РІ за Russel 
післѐ лікуваннѐ зменшивсѐ в 1,4 
разу (р<0,01) і залишавсѐ 
стабільним протѐгом 12-ти місѐців.   

На ортопантомограмах щелеп 
хворих на ГП із поюднаним 
перебігом ХХ і ХП через рік післѐ 
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закінченнѐ курсу лікуваннѐ із 
використаннѐм препаратів 
системної антибактеріальної, 
імунобіологічної та остеотропної 
дії були відсутні ознаки 
прогресуваннѐ деструктивного 
процесу.  

У паціюнтів із ГЗ результати 
обстежень у клінічній групі 
виѐвилисѐ такими: через 1 рік 
повна відсутність підвищеної 
чутливості зубів збереглась у 
77,8% хворих, у 22,2% паціюнтів 
хоча й залишились ознаки ГЗ, але 
показники ІРГЗ та ІІГЗ помітно 
знизилисѐ. При цьому особливе 
значеннѐ маю той факт, що не 
було виѐвлено жодного випадку, 
коли б лікуваннѐ не мало так чи 
інакше позитивного результату.   

Варто звернути увагу і на те, 
що завдѐки лікування відбулось 
також зниженнѐ інтенсивності 
суб’юктивних больових відчуттів за 
візуальноаналоговоя шкалоя 
навіть у тих випадках, коли 
підвищена чутливість не була 
усунута повністя.   

 

Порівнѐннѐ результатів про-
веденого лікуваннѐ дозволило 
зробити висновок про покра-
щеннѐ середніх показників гігію-
нічного стану порожнини рота і 
стану тканин пародонта. Це мож-
на поѐснити саме вищоя ефект-
ивністя усуненнѐ ГЗ, адже за ціюї 
умови паціюнти отримали мож-
ливість ретельніше чистити зуби.  

Дослідженнѐ стану твердих 
тканин зубів на основі визначеннѐ 
індексу їх ремінералізації, елект-
родіагностичні обстеженнѐ та 
вітальне вивченнѐ структурних 
особливостей зубної поверхні 
вказали на те, що процес 
ремінералізації твердих тканин 
зубів відбувсѐ у всіх паціюнтів. Так, 
через 1 рік результати ІР 
становили  1,1±0,08 бала (р≤0,05). 
Дослідженнѐ електропровідності 
твердих тканин зубів також зас-
відчили достовірно більше 
підвищеннѐ мінеральної щільно-
сті емалі та дентину у 2,4 разу. 
Вивченнѐ реплік, знѐтих із зубів 
хворих післѐ застосуваннѐ препа-
рату «Глуфторед», засвідчило 
  

майже повну відсутність дест-
руктивних змін поверхні емалі 
більшості зубів. 

 Дослідженнѐ мінералізуячих 
властивостей слини дозволило 
помітити, що незалежно від 
результатів лікуваннѐ у всіх 
паціюнтів спостерігавсѐ поступовий 
процес покращеннѐ цих показників.  

Висновки   
Отримані нами результати 

продемонстрували, що вкляченнѐ 
до схем комплексного лікуваннѐ 
хворих на генералізований 
пародонтит і гіперчутливість зубів 
препаратів кальція ІІІ поколіннѐ 
(„Кальцемін”, „Кальцій-Д3 
Нікомед”) сприѐю скорочення 
термінів відвідувань; покращення 
стану тканин пародонта і гігіюни 
порожнини рота, стійкій ремісії 
генералізованого пародонтиту й 
усунення ознак підвищеної 
чутливості зубів.  

Використаннѐ сучасних 
остеотропних препаратів може бути 
перспективним у вивченні їхньої 
ефективності длѐ профілактики 
стоматологічних захворявань.  
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НАУКОВІ СТАТТІ  

 
Резюме  

Наведені результати дослідженнѐ ефективності застосуваннѐ препаратів кальція в комплексному 

лікуванні генералізованого пародонтиту і гіперчутливості зубів. Доведено, що вкляченнѐ до схем лікуваннѐ 

препаратів „Кальцемін” та „Кальцій-Д3 Нікомед” сприѐю ремісії генералізованого пародонтиту І і ІІ ступенів 

тѐжкості та стійкому усунення ознак підвищеної чутливості зубів.   

Ключові слова: генералізований пародонтит, гіперчутливість зубів, „Кальцемін”, „Кальцій-Д3 Нікомед”.  

  

 Резюме  

Представлены результаты исследованиѐ эффективности применениѐ препаратов кальциѐ в 

комплексном лечении генерализованного пародонтита и гиперчувствительности зубов. Доказано, что 

вклячение в схемы лечениѐ препаратов „Кальцемин” и „Кальций-Д 3 Никомед” способствует ремиссии 

генерализованного пародонтита І и ІІ степеней тѐжести и стойкому устранения признаков повышенной 

чувствительности зубов.   

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, гиперчувствительность зубов, „Кальцемин”, „Кальций-

Д 3 Никомед”.  

 

Summary  

The results of the research on the effeciency of calcium supplements in complex treatment of generalized 

periodontitis and tooth hypersensitivity are presented in the article. The involvement of regimens "Calcemin" and 

"Calcium D3 Nycomed" into the treatment complex  promotes the remission of generalized periodontitis of I and II 

degree and eliminates persistent symptoms of  high  tooth sensitivity.  

Key words: generalized periodontitis, tooth hypersensitivity, „Calcemin”, „Calcium D3 Nycomed”. 
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