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В статті проаналізовані результати застосування препарату «Кальцій-Дз Нікомед» у компле
ксній терапії пацієнтів із гіперчутливістю зубів. Проведені клінічні дослідження доводять ефе
ктивність запропонованих схем лікування та дозволяють рекомендувати їх до впровадження у 
стоматологічну практику.
Ключові  слова: гіперчутливість зубів, «Кальцій-Д3 Нікомед»

В сучасній стоматології проблема гіперчутли- 
вості зубів (ГЗ) стає все більш актуальною, що 
пояснюється значним поширенням цього захво
рювання, не до кінця з’ясованим його патогене
зом, складним та не завжди ефективним ліку
ванням [1, 2, 3]. Аналіз літератури, присвяченої 
лікуванню ГЗ, свідчить про те, що значною мі
рою терапевтичні методи зорієнтовані переваж
но на вузько-локальний підхід до усунення бо
льового синдрому, яким проявляється дана па
тологія. Однак останнім часом з’являється все 
більше публікацій, в яких ГЗ розглядається як 
системне захворювання [4]. Авторами наголо
шується, що у біологічні процеси, які відбува
ються у середовищі «зуб-слина» втручаються 
загальні фактори, нерідко перетворюючись на 
визначальні [5]. Так, можна припустити, що міс
цеві фактори, такі як ураження зубів та захворю
вання тканин пародонту, які вважаються основ
ними у розвитку ГЗ, досить часто самі є наслід
ком порушення адаптаційно-компенсаторних ре
акцій в організмі.

Значний інтерес викликають роботи, в яких 
встановлюється зв’язок між порушеннями у 
кальцій-фосфорному гомеостазі на рівні органі
зму та розвитком ГЗ [6]. Як відомо, постійний 
вміст кальцію у сироватці крові відіграє надзви
чайно велику роль у забезпеченні найважливі
ших процесів життєдіяльності організму, таких як 
ферментативні реакції, функціонування мітохон- 
дрій та клітинних мембран, міжклітинний зв’язок, 
нейронна передача, скорочення м’язів, зсідання 
крові тощо. Враховуючи, що 99% кальцію всього 
організму людини знаходиться у кісткових тка
нинах та твердих тканинах зубів, саме вони ви
ступають як резервний банк цього мікроелемен
ту у разі виникнення кальцієвого дефіциту у си
роватці крові. Зрозуміло, що порушення кальцій- 
фосфорного метаболізму внаслідок нейроендо
кринних та імунних розладів, захворювань орга
нів травлення, крові, нирок та ін. не можуть не
гативно не позначитись на процесах мінераліза
ції твердих тканин зубів.

Таким чином, суттєве зниження больової чут
ливості зубів можливе тільки завдяки комплекс
ному впливу на різні ланцюги больового механі
зму, що поєднує місцеву корекцію структурно-

функціонального стану твердих тканин зубів та 
загальну терапію, спрямовану на нормалізацію 
стану нервової системи, підвищення захисних 
сил, а головне, відновлення фосфорно- 
кальцієвого обміну в організмі [7]. На нашу дум
ку, значну роль у лікуванні ГЗ мають відіграти 
препарати, дія яких забезпечує нормалізацію 
фосфорно-кальцієвого обміну в організмі та від
новлення процесів мінералізації емалі та денти
ну у тканинах зубів. Відновлення процесів міне
ралізації емалі та дентину здійснюється дуже 
повільно, тому необхідно поєднувати загальну 
та місцеву терапію. Ендогенні методи лікування 
не дозволяють отримати швидкого результату, 
проте глибше впливають на процеси мінераль
ного обміну в організмі, надовго зберігаючи до
сягнутий ефект.

Тому метою роботи є оптимізація лікування 
пацієнтів із гіперчутливістю зубів шляхом засто
сування у комплексній терапії препарату «Каль- 
цій-Д3 Нікомед» для корекції кальцій- 
фосфорного обміну.

Матеріали та методи дослідження
В основу нашого дослідження були покладені 

результати обстеження та лікування 68 пацієнтів 
(43 жінки та 25 чоловіків) із ГЗ. Вік хворих коли
вався у межах від 25 до 59 років. При обстеженні 
хворих використовувалась єдина комплексна 
програма, спрямована на з’ясування локальних 
причин та виявлення системних факторів ризику 
виникнення даного захворювання.

При клінічному обстеженні пацієнтів визначали 
наявність некаріозних уражень зубів, мікротрі- 
щин та сколів емалі. При наявності дефектів зу
бних рядів встановлювали їх величину та топо
графію. Для оцінки гігієнічного стану порожнини 
рота застосовували гігієнічний індекс, запропо
нований J.C. Green та J.R. Vermillion. Для визна
чення наявності та розповсюдженості патологіч
ного процесу у тканинах пародонту нами вико
ристовувався індекс CPITN. Оцінка чутливості 
твердих тканин зубів здійснювалась на основі 
індексу інтенсивності ГЗ (ІІГЗ), запропонованою 
Г.Б. Шторіною [8]. Електрометричну діагностику 
твердих тканин зуба проводили за стандартною 
методикою на електродіагностичному апараті

*  Робота є фрагмент комплексної науково-дослідної теми «Патогенетичні підходи до методів лікування основних сто
матологічних захворювань на основі вивчення механізмів пошкодження твердих тканин зубів, ендодонту, пародонту та 
СОПР» (номер державної реєстрації 0106U00964).
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«Дентест» фірми GEOSOFT DENT [9]. Мінералі
зуючий потенціал слини оцінювали за характе
ром її мікрокристалізації [10].

Для визначення клінічної ефективності засто
сування у комплексній терапії препаратів каль
цію всі хворі були поділені на дві відносно рівні 
за кількістю групи (І групу склали 33 пацієнта, II -  
35 пацієнтів). Пацієнтам І клінічної групи з метою 
корекції кальцій-фосфорного обміну рекоменду
валась збалансована дієта. У  комплексному лі
куванні пацієнтів II клінічної групи використову
вався препарат «Кальцій-Д3 Нікомед». Унікаль
ність цього препарату полягає в тому, що він мі
стить карбонат кальцію, який у 10 разів краще 
засвоюється організмом, ніж глюконат кальцію. 
При цьому засвоєння кальцію підсилюється за
вдяки його комбінації з активною формою віта
міну Д [11, 12]. Вибір схеми застосування препа
рату обумовлювався ступенем вираженості клі
нічних проявів ГЗ. Хворим із ГЗ І ступеня «Каль- 
цій-Д3 Нікомед» призначався по 1 табл. на день 
протягом 20 днів, 2 рази на рік. Пацієнтам із ГЗ II 
чи III ступеня пропонувалось приймати препарат 
по 2 табл. 2 рази на день протягом 30 днів, 3 ра
зи на рік.

Проведенню лікування хворих як І, так і II клі
нічної групи, передувало виявлення фонової па
тології та залучення у разі необхідності спеціалі
стів відповідного профілю. Адже досягнення 
стійкої ремісії соматичних захворювань, на нашу 
думку, є важливою передумовою для оптимізації 
лікування ГЗ. Місцеве терапія здійснювалась 
нами у відповідності з сучасними уявленнями 
про виникнення та розвиток ГЗ. У якості місце
вих лікувальних засобів використовували десен- 
ситайзери різного механізму дії. Терапевтична 
дія «Глуфторед» («ВладМІВа») полягає у герме
тизації мікротріщин емалі, канальців дентину та 
цементу. Застосування «Десенсил» («ВладМІ
Ва») забезпечує зниження проведення нервово
го імпульсу та зменшення больових відчуттів за
вдяки глибокому проникненню в середину ден- 
тинних канальців розчинних солей калію, що 
входять до його складу. Хворим із значною 
втратою твердих тканин зубів внаслідок некаріо- 
зних уражень проводилось їх естетичне віднов
лення композитом підвищеної текучості «Jen LC 
Flow» («Jendental»).

Крім того, пацієнти обох груп засвоювали на
вички правильного чищення зубів та отримували 
рекомендації щодо застосування лікувально- 
профілактичних засобів догляду за порожниною 
рота, а також змін у харчуванні за рахунок ско
рочення споживання кислих фруктів та соків.

Динамічні спостереження за станом хворих 
здійснювалось протягом року. При цьому клінічні 
дослідження та визначення мінералізуючого по
тенціалу слини проводились у наступні терміни: 
до лікування, через 14 днів, а також 3 та 12 мі
сяців від початку лікування.

Результати власних досліджень
Всі 68 пацієнтів, що перебували під нашим 

спостереженням, у якості основної скарги вказу
вали на больові відчуття різної інтенсивності при 
вживанні холодної, кислої, рідше гарячої та со
лодкої їжі, а також при вдиханні холодного пові
тря, вживанні газованих напоїв, чищенні зубів. 
Причому біль припинявся після усунення дії по
дразника.

У більшості обстежених (45 пацієнтів -  66,2%) 
симптоми ГЗ були наявними досить тривалий 
час (від 1 до понад 3 років). Причому слід від
значити, що чим довше тривало захворювання, 
тим більше видів подразників викликали у паціє
нтів больові відчуття. І все ж переважна частина 
хворих (42 особи -  61,8%) взагалі не вважали 
свій стан таким, що потребує лікування. Лише 26 
пацієнтів (38,2%) із ознаками ГЗ раніше зверта
лись за спеціалізованою медичною допомогою, 
при цьому у лікуванні тільки 7 хворих (10,3%) ви
користовувались десенситайзери.

З анамнезу життя та за даними медичної до
кументації було встановлено, що хронічна сома
тична патологія була наявною у 39 хворих 
(57,4%). Так, 16 осіб (23,5%) страждали на хро
нічні захворювання шлунково-кишкового тракту 
(переважно хронічний гастродуоденіт), у 9 паці
єнтів (13,2%) спостерігались початкові прояви гі
пофункції щитоподібної залози (переважно ауто- 
імунний тиреоїдит), у 14 жінок (20,6%) зафіксо
вані захворювання, що призводять до зниження 
естрогеноутворюючої функції яєчників (перева
жно аднексит, полікістозні зміни яєчників).

В ході обстежень хворих нами були виявлені і 
місцеві фактори, на фоні яких виникла ГЗ. До 
них слід віднести клиноподібний дефект (24 
особи -  35,2%), патологічне стирання зубів (15 
осіб -  22,1%), ерозію твердих тканин зубів (7 
осіб -  10,2%), рецесію ясен при захворюваннях 
пародонту (19 осіб -  27,9%). У 3 пацієнтів (4,4%) 
ознаки ГЗ спостерігались на незмінених ділянках 
зубів, що, на нашу думку, варто розглядати як 
стан, що передує виникненню дефектів твердих 
тканин зубів.

Вивчення гігієнічного стану порожнини рота за 
Green-Vermillion зафіксувало той факт, що у па
цієнтів із ГЗ він здебільшого оцінювався як задо
вільний чи незадовільний, добрий рівень гігієни 
порожнини рота зустрічався рідко. Визначення 
індексу CPITN вказало на те, що у 37 осіб 
(54,4%) наявними були захворювання пародон
ту, представлені хронічним катаральним гінгіві
том та генералізованим пародонтитом. Такі ре
зультати оцінки гігієнічного стану порожнини ро
та та стану тканин пародонту, на нашу думку, 
можуть бути пояснені наступним чином. Внаслі
док виражених больових відчуттів проведення 
домашньої гігієни порожнини рота стає досить 
складним завданням, це призводить до того, що 
більшість пацієнтів із ГЗ починають недостатньо 
ретельно здійснювати чищення зубів або навіть 
зовсім відмовляються від нього.
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Оцінка чутливості твердих тканин зубів на ос
нові визначення ІІГЗ дала нам змогу здійснити 
наступний розподіл хворих: у 14 осіб (20,6%) бу
ла виявлена ГЗ І ступеня, у 31 (45,6%) -  II сту
пеня, у 23 (33,8%) -  III ступеня. Таким чином, 
серед пацієнтів, які знаходились під нашим спо
стереженням, переважали хворі з більш вира
женою інтенсивністю больових відчуттів.

Визначення електричної провідності твердих 
тканин зубів вказало на значне зниження їх мі
неральної щільності. Порівнюючи отримані ре
зультати даного обстеження пацієнтів із різним 
ступенем ГЗ, не можна було не помітити тенде
нції до зниження мінералізації твердих тканин 
зубів залежно від показника ІІГЗ. Найбільш на
ближеними до фізіологічної норми виявились 
результати дослідження у хворих на ГЗ І ступе
ня. Так, якщо при ГЗ І ступеня середній показник 
величини мікротоку, що проходить через тверді 
тканини зубів, становив 12,9±3,2 мкА, при ГЗ II 
ступеня 20,6±5,9 мкА, то у разі ГЗ III ступеня її 
значення дорівнювало 45,7±2,1 мкА.

Аналіз показників мікрокристалізації слини до
зволив встановити залежність між величиною її 
мінералізуючого потенціалу та вираженістю клі
нічних проявів ГЗ. Так, якщо при ГЗ І ступеня се
редній показник мінералізуючого потенціалу 
слини становив 2,8±0,4 балів, при II ступені 
2,1±0,7 балів, то у хворих із III ступенем ГЗ його 
значення зменшувалось до 1,4±0,3 балів.

Наступні обстеження, в ході яких визначалась 
динаміка регресу ознак даного патологічного 
стану у хворих І та II клінічних груп під впливом 
проведеної терапії, встановили, що цей процес 
відбувався якісніше за умови застосування у 
комплексному лікуванні препарату «Кальцій-Д3 
Нікомед». Так, у І клінічній групі через 2 тижні від 
початку лікування хоча всі хворі і відмічали зме
ншення інтенсивності больових відчуття та кіль
кості видів подразників, що їх викликають, але 
лише у 6 пацієнтів (85,7%) із ГЗ І ступеня, 9 
(60%) -  із ГЗ II ступеня та 6 (54,5%) -  із ГЗ III 
ступеня скарги були повністю відсутні. Через 1 
місяць у 20 хворих (57,6%) із повним усуненням 
симптомів ГЗ було зафіксовано стабільність 
отриманих результатів лікування, однак у 1 паці
єнта (3,1%) спостерігався рецидив захворюван
ня. У решти 12 хворих із досягнутим покращен
ням їх клінічного стану результат лікування збе
рігався на попередньому рівні. Обстеження, 
проведені через 3 місяці, встановили, що стабі
льними виявились результати лікування 24 паці
єнтів (72,7%). У  9 (27,3%) ж хворих зафіксована 
повторна поява або збільшення симптомів за
хворювання, у зв’язку з чим їм було запропоно
вано пройти процедуру повторної обробки зубів 
десенситайзерами. Через 12 місяців тільки 19 
хворих (57,6%) не потребували повторного ліку
вання.

У II клінічній групі вже через 2 тижні від початку 
лікування позитивна динаміка спостерігалась у 
всіх хворих цієї групи. Так, повне усунення бо

льових відчуттів було зафіксовано у 7 пацієнтів 
(100%) із ГЗ І ступеня, 14 (87,5%) -  із ГЗ II сту
пеня та 8 (66,7%) -  із ГЗ III ступеня. У 2 пацієнтів 
(12,5%) із ГЗ II ступеня та 3 хворих (25%) із ГЗ III 
ступеня відмічено зниження показника ІІГ до 
значень, що відповідають ГЗ І ступеня. У одного 
хворого (8,3%) із діагностованою до лікування 
ГЗ III ступеня цей індекс змінився до показників 
II ступеня. Через 1 місяць у всіх пацієнтів із по
вним усуненням симптомів ГЗ було зафіксовано 
стабільність отриманих результатів лікування, а 
у решти хворих спостерігалася подальша пози
тивна динаміка.

Віддалені результати терапії пацієнтів із ГЗ із 
застосуванням препарату «Кальцій-Д3 Нікомед» 
нами встановлювались на основі обстежень 32 
пацієнтів (91,4%) через 3 місяці та 31 хворого 
(88,6%) через 12 місяців. У всіх випадках досяг
нутий терапевтичний ефект залишався стабіль
ним, рецидивів захворювання не було зафіксо
вано, у 5 пацієнтів, яким було проведено віднов
лення зубів, збереження пломб становило 100%.

Використання запропонованих схем лікування 
із застосуванням «Кальцій-Д3 Нікомед», дозво
лило не тільки досягти помітного лікувального 
ефекту по відношенню до клінічних проявів ГЗ, 
але й позитивно позначилось на показниках 
електричної провідності тканин зубів та мікро
кристалізації слини, що опосередковано свід
чить про нормалізацію фосфорно-кальцієвого 
обміну в організмі пацієнтів.

Таким чином, застосування препарату «Каль- 
цій-Д3 Нікомед» у комплексній терапії пацієнтів із 
ГЗ дозволило домогтися підвищення ефектив
ності їх лікування. Ефективність запропонованих 
терапевтичних схем, що підтверджена клінічни
ми та лабораторними дослідженнями, дозволяє 
рекомендувати їх для широкого впровадження у 
стоматологічну практику для підвищення якості 
лікування хворих на ГЗ.
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Реферат
Использование препарата «Кальций Д3 никомед» в комплексном лечении пациентов в гиперчувствительностью зубов. 
Иваницкий И.А., Николишин A.K.
Ключевые слова: гиперчувствительность зубов, «Кальций Д3 никомед».
В статье проанализированы результаты использования препарата «Кальцийй-Д3 Никомед» в комплексной терапии пациентов с 
гиперчувствительностью зубов. Проведенные клинические исследования доказывают эффективность предложенных схем ле
чения и позволяют рекомендовать их к внедрению в стоматологическую практику.

Resume
APPLYING OF PREPARATION “CALCIUM-D3 NICOMED” IN COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH TEETH 
HYPERSENSITIVITY.
Ivanitsky I.O., Nikolishyn A.K.
Key words: teeth hypersensitivity, “Calcium-D3 Nicomed”, complex therapy.
The paper represents the effects of applying of “Calcium-D3 Nicomed” in complex therapy of teeth hypersensitivity. The clinical studies 
show the high effectiveness of the developed treatment regimens and allow to recommend them to introduce in dental practice.
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СТАН МІКРОЕКОЛОГІЇ ПАРОДОНТАЛЬНИХ КИШЕНЬ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІ3ОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ НА ФОНІ 
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ДИСТОНІЇ*
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Проведено обстеження 20 пацієнтів з хронічним генералізоаним пародонтитом на фоні нейро
циркуляторної дистонїі. Отримані результати дозволяють прийти до висновку, що у пацієн
ті на нейроциркуляторну дистонію гемомікроциркуляторні порушення призводять до розвит
ку у навколозубних тканинах гіпоксії, метаболічних, дистрофічних і дегенеративних змін, що 
на фоні дисбалансу мікробної екосистеми ініціюють запальні реакції.
Ключові слова: хронічний генералізований пародонтит, нейроциркуляторна дистонія.

Проблема запальних хвороб пародонту набу- у 32-50% випадків і має тенденцію до зростання
ла особливої актуальністі у зв’язку з неухильним 
ростом захворюваності і стійкою тенденцією до 
розвитку тяжких форм уражень пародонту в усіх 
вікових групах, коли не вдається виявити місцеві 
стоматологічні передумови і причини, що викли
кають захворювання [4,5]. Це свідчить про вто
ринний характер генералізованих запальних 
уражень тканин пародонту стосовно патології 
внутрішніх органів. Широка розповсюдженість 
хвороб пародонту, їх тісний взаємозв’язок з со
матичною патологією, відсутність ефективних 
методів діагностики, профілактики і лікування 
зберігаєактуальність проблеми [7,11,14].

В даний час серед патології серцево-судинної 
системи функціональні розлади, зокрема, ней
роциркуляторна дистонія, зустрічаються доволі 
часто. Так, в загальній структурі серцево-
судинних захворювань ця патологія виявляється

[2,3]. Нейроциркуляторна дистонія не відносить
ся до категорії небезпечних для життя хвороб, 
що викликають інвалідізацію, але суттєво об
межує працездатність пацієнтів і знижує їх рі
вень життя [1].

Захворювання порожнини рота, як і будь-які 
хвороби людини, здебільшого індукуються і ви
значаються двома групами факторів: зовнішніми 
(в тому числі і мікроорганізмами) та системними 
внутрішніми факторами, серед яких основне 
значення має спадковість, стан імунної та ендо
кринної систем, порушення інервації та мікро- 
циркуляції [9,15]. Хоча, безперечно, що і поча
ток, і наслідок захворювання визначається вза
ємодією зовнішніх та внутрішніх факторів.

Наявність функціональних порушень інервації 
та кровопостачання судин пародонту у хворих 
на нейроциркуляторну дистонію є тим сприятли-

*  Стаття є фрагментом теми „ Патогенетичні підходи до методів лікування основних стоматологічних захворювань на 
основі вивчення механізмів пошкодження тканин пульпи, періодонтиту та пародонтита", державний реєстраційний №  
0104V004411. Строк виконання:2004 -  2008рр.
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