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(57) Спосіб комплексного лікування гене-
ралізованого пародонтиту, що включає проведен-

ня відкритого кюретажу пародонтальних кишень з
подальшим видаленням грануляцій підясенного
каміння, зубних відкладень та заповненням
кісткових дефектів остеопластичним матеріалом
"Колапан"', Бю-Oss 1 - 2 куб см в залежності від
розмірів дефектів, який відрізняється тим, що
додатково після оперативного втручання призна-
чають ін'єкції ВОДНОГО розчину вермилату по 0,12 г
в перехідну складку слизової оболонки порожнини
рота КІЛЬКІСТЮ 3 - 7 ІН'ЄКЦІЙ через день

Запропонований винахід відноситься до галузі
медицини, а саме до стоматології

Пародонтит займає центральне місце серед
стоматологічних захворювань тому існують різно-
манітні способи лікування захворювань пародонту

Відомий спосіб комплексного лікування паро-
донтиту (Пат №23635 А, заявка №96124555 від
05 12 1996 Спосіб комплексного лікування паро-
донтиту- Литовченко І Ю , Петрушанко Т О , Та-
расенко Л М , НІКОЛІШИН А К)

Найбільш близьким до запропонованого є спо-
сіб комплексного лікування генералізованого па-
родонтиту, що включає хірургічне втручання з ви-
користанням остеопластичного матеріалу колапан
з послідуючим консервативним лікуванням (Забо-
лотний Т Д , Дерейко Л В , Жизномирська О О ,
Бабич Т В Застосування колапану в комплексному
лікуванні пародонтиту - Новини стоматології -
2001 - № 1 )

Однак, відомий спосіб комплексного лікування
генералізованого пародонтиту має недостатню
ступінь ефективності лікування, що сприяє збіль-
шенню терміну загоювання післяопераційної рани

В основу винаходу поставлене завдання ство-
рити спосіб комплексного лікування пародонтиту
шляхом удосконалення відомого способу, досягти
підвищення ступеню ефективності лікування та
забезпечити скорочення терміну загоєння після-
операційної рани

Поставлену задачу вирішують створенням
способу комплексного лікування генералізованого
пародонтиту, що включає проведення відкритого

кюретажу пародонтальних кишень з послідуючим
видаленням грануляцій, підясенного каміння, зу-
бних відкладень та заповненням кісткових дефек-
тів остеопластичним матеріалом "Колапан", Бю-
Oss 1-2кубсм в залежності від розмірів дефектів,
який згідно винаходу, відрізняється тим, що додат-
ково після оперативного втручання призначають
ін'єкції ВОДНОГО розчину вермілату по 0,12г в пере-
хідну складку слизової оболонки порожнини рота
КІЛЬКІСТЮ 3-7 ІН'ЄКЦІЙ через день

Вермілат являє собою комплекс природних
пептидів, який володіє вираженою протиексуда-
тивною, антиоксидантною, репаративною, колаге-
но-протекторною дією, стимулює утворення спо-
лучної тканини Механізм дії препарату
обумовлений взаємодією сильно лужних пептидів
з компонентами сполучної тканини і фібробласта-
ми (Пат №5743 від 2 9 1 2 9 4 р Україна, Заявка
№ 9308807 від 29 06 93 р Препарат тканинних
біологічно активних речовин, який має регенера-
торну дію "Вермілат" - Кайдашев І П ) Запропо-
нований спосіб виконують наступним чином

Після проведеного знеболювання шляхом
двосторонньої мандибулярної анестезії та обробки
операційного поля проводять 4 вертикальних роз-
тини до перехідної складки та один розтин через
верхівки міжзубних сосочків і відшаровують слизо-
во-окісний клапоть Потім проводять кюретаж кіст-
кових кишень, видалення грануляцій, зубних від-
кладень та полірування коренів КІСТКОВІ дефекти
заповнюють остеопластичним матеріалом "Кола-
пан", Бю-Oss 1-2кубсм в залежності від розмірів
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дефектів Після ЦЬОГО СЛИЗОВО-ОКІСНИЙ клапоть
підтягують до коронок зубів і накладають шви Піс-
ля оперативного втручання проводять курс ІН'ЄКЦІЙ
водного розчину "Вермілату" по 0,12г в перехідну
складу слизової оболонки порожнини рота в КІЛЬ-
КОСТІ 3-7 ІН'ЄКЦІЙ через день в залежності від тяж-
кості захворювання

Запропонований спосіб комплексного лікуван-
ня генералізованого пародонтиту дозволяє за ра-
хунок використання біологічно активного поліпеп-
тидного препарату "Вермілат" підвищити ступінь
ефективності лікування та скоротити термін заго-
ювання післяопераційної рани з 3 до 2 тижнів

Приклад
Хвора Н , 40 років направлена лікарем стома-

тологом для лікування з приводу генералізованого
пародонтиту середнього ступеню тяжкості Об'єк-
тивно В області 1 5-1 4 та 2 4 і 2 5 зубів визнача-
ються пародонтальні кишені глибиною 4-6мм з
елементами деструкції та запального процесу зі
сторони ясен На рентгенограмі деструкція міжзу-
бних перетинок на 1/4 - 1/3 стінки лунки На основі
клініко-рентгенолопчних даних було проведено
комплексне лікування запропонованим способом

Після проведеної мандибулярної анестезії бу-
ло проведено чотири вертикальних розтини до

перехідної складки та розтин через верхівки між-
зубних сосочків з послідуючим відшаруванням
слизово-окісного клаптя і ретельним видаленням
грануляцій, зубних відкладень, освіженням коре-
нів Після ЦЬОГО рана була оброблена антисепти-
ками і в КІСТКОВІ дефекти був введений остеоплас-
тичний матеріал "Колапан", Бю-Oss 2куб см Після
цього слизовий клапоть був підтягнутий до коронок
зубів з накладанням швів Безпосередньо після
оперативного втручання був розпочатий курс ліку-
вання поліпептид ним препаратом "Вермілат",
шляхом введення 0,12 г його водного розчину по
перехідній складці слизової оболонки порожнини
рота Було проведено 5 ІН'ЄКЦІЙ через день Після
проведеного комплексного лікування вищезгада-
ним способом у хворої через 3 дні від початку лі-
кування зменшились запальні явища Через 3 МІ-
СЯЦІ на рентгенограмі відмічалось ущільнення
кортикальної пластинки, країв міжальвеолярних
перегородок, зменшення вогнищ остеопорозу

Запропонованим способом було проліковано
12 хворих, стабілізація патологічного процесу від-
мічена у 80% хворих на генералізований пародон-
тит
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